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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปญหาโรคไขเลือดออก 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน และ 3) เพ่ือประเมินผลรูปแบบปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  
เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุขในองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน 
ผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนครัวเรือนท่ีพบผูปวย และประชาชนท่ัวไปในตําบล

เกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยพิจารณาจากผูท่ีมีบทบาทในการจัดการโรคไขเลือดออก 
จํานวนท้ังสิ้น 136 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสํารวจวามชุกของลูกน้ํายุงลาย 
2) รายงานอัตราปวยโรคไขเลือดออก 3) แบบสัมภาษณสภาพปญหาการจัดการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 4) แนวคําถามในการสนทนากลุมเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 ผลการวิจัยพบวา : 
    1) สภาพปญหาโรคไขเลือดออก กอนดําเนินการคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย คื อ 

คาดัชนีบรีโต  (B.I.) เทากับ 822.93 คาดัชนีครัวเรือน  (H.I.) เทากับ 72.11 และคาดัชนีภาชนะ  (C.I.) 
เทากับ 49.80 ซ่ึงท้ัง 3 คา เกินเกณฑมาตรฐาน  พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 11 ราย  คิดเปน
อัตราปวย 412.41 ตอแสนประชากร ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 

มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก และมีการระบาดของโรคท่ีคอนขางสูง  และประชาชน
ยังไมมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคอีกท้ังยังขาดวัสดุ อุปกรณในการปองกันและควบคุมโ รค
ไขเลือดออก 

   2) การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีสวนรวม ไดรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของตําบลเกาะลอย ดังนี้ (1) ทําลาย

แหลงเพาะพันธุยุงลายในบานและนอกบานตนเอง ( 2) จัดตั้งคณะกรรมการปองกัน ควบคุ มโรค
ไขเลือดออกหมูบาน ( 3) การขอสนับสนุน วัสดุ อุปกรณในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก  
(4) รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชนเปนประจําทุก 3 เดือน โดยดําเนินการพรอมกั น

ท้ังตําบล (5) ควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออกโดยพนสารเคมีกําจัดตัวแกยุงลาย ติดตอกัน 3 วัน 
ทําลายแหลงเพาะพันธุและกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร จากบานท่ีเกิดโรค 
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     3) การประเมิน รูปแบบการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โดยการมีสวนรวมของประชาชน ประเมินจากคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย และจํานวนผูปวย

โรคไขเลือดออก พบวา คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายคือ คาดัชนีบรีโต  (B.I.) เทากับ 36.46 คาดัชนี
ครัวเรือน (H.I.) เทากับ 8.28 และคาดัชนีภาชนะ (C.I.) เทากับ 3.76 ท้ัง 3 คา ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  
และไมพบผูปวยโรคไขเลือดออก ในตําบลเกาะลอย  ประชาชนและองคกรตางๆ ในชุมชน มีสวนรวม

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง เปนผลใหสามารถลดคาดัชนีความชุกลูกยุงลาย
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ โรคไขเลือดออก การมีสวนรวมของประชาชน 

(3) 
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ABSTRACT 

 This research uses the operation research technique namely “Participation 
Pattern” and has objectives as follows 1) In order to study Dengue Fever’s problems. 
2) In order to develop the pattern to protect and control Dengue Fever by using public 

participation method. 3) In order to evaluate the pattern to protect and to control 
Dengue Fever by using public participation method. The target samples of this research 
consists of village health volunteers, public health officers, the local administrative 

officers who in charge of public health, village heads, community leaders, members 
of local administrative agencies, village based representatives who meet patients and 
other ordinary people who live in Koh Roi sub district, Phanthong district, Chonburi 

province. The total amount of target samples is 136 persons and the researcher 
considers to select target samples by using the principle “who are the key persons in 
Dengue Fever Management”. The research tools consist of 1) The questionnaire 

concerning the amount of mosquito larva. 2) Dengue Fever’s rate report. 3) The 
questionnaire concerning management problems to protect and to control Dengue 
Fever. 4) Questions to discuss among target samples.  

 The research result shows that:  
  1) Dengue Fever’s problems before the operation, the amount of the 
mosquito larva is BRITO Index (B.I.) sets at 822.93, Housing Index (H.I.) sets at 72.11 

and Container Index (C.I.) sets at 49.80. All three figures are higher than standard and 
there are 11 Dengue Fever patients. Sick rate sets at 412.41 per one hundred thousand 
citizens and it is higher than the standard of the Public Health Ministry. It can be 

concluded that people has high risk to have Dengue Fever and the disease spreads 
out at the high level. Moreover, people does not play key role in participation to 
protect and to control Dengue Fever and material shortage is also the critical problem.  
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   2) To develop the pattern to protect and control Dengue Fever by using 
public participation method. The public participation operation meeting has been held 

by using public participation planning technique and the researcher concludes to have 
the pattern to protect and to control Dengue Fever in Koh Roi sub district as follows: 
(1) To destroy the breeding of Aedes both in house and outside house. (2) To establish 

Village Committee on the protection of Dengue Fever (3) To request for material and 
other tools to protect Dengue Fever (4) To have campaigns throughout Tambol to 
destroy Aedes’s breeding every 3 months. (5) To control Dengue Fever’s spread out 

by using chemical spray for 3 days in order to destroy breeding place and to eliminate 
mosquito larva in every house in 100 meters radius for target house.  
   3) To evaluate the pattern to protect and to control Dengue Fever by 

using public participation method. The researcher has evaluated by using the amount 
of mosquito larva and the amount of Dengue Fever’s patients. It can be concluded 
that mosquito larva rate namely BRITO index (B.I.) sets at 36.46 and housing index (H.I.) 

sets at 8.28 and container index (C.I.) sets at 3.76. All three figures are lower than 
standard and there has been no Dengue Fever’s patients in Tambol Koh Roi. People 
and organizations in community have participated in protecting and controlling roles 

of Dengue Fever continuously. As a result, the result of the amount of mosquito larva 
is lower than standard. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Keywords: Model development, Dengue Fever and the public participation of people.  

(5) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก

รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย ดร.วรพล แวงนอก 

อาจารยระพีพัฒน ศรีมาลา คุณเสรี เจตสุคนธร คุณชลิต ไทยอุทิศ คุณสุนทรา พลายงาม ท่ีไดกรุณา

ใหคําแนะนําตลอดจนใหคําปรึกษาและการชวยเหลืออยางดียิ่ง ท่ีเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธ 

ผูวิจัยขอกราบขอบคุณไวเปนอยางสูง 

 ขอขอบคุณคณาจารยจากสาขาวิชาการจัดการสุขภาพทุกทาน ท่ีไดอบรมสั่งสอน ใหมีความรู

ในการศึกษาตลอดหลักสูตร ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการทําวิจัย 

 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีสาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะลอย เจาหนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอยท่ีรวมเปนวิทยากรในการจัดประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม 

 ขอขอบคุณผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

และประชาชน ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรีทุกทานท่ีรวมเปนกลุมตัวอยาง

ในการวิทยานิพนธและใหความรวมมือทุกอยางตลอดการทําวิทยานิพนธเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณ ผูท่ีเก่ียวของอีกหลายๆ ทานท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลืองาน และเปนกําลัง ใจ 

ดวยดีเสมอมาทีไมเอยนามไว ณ ท่ีนี้ดวย 

  

        

นายภูษณะ ทองดารา 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 
 โรคไขเลือดออกเปนโรคติดเชื้อท่ีเปนปญหาสาธารณสุขโรค หนึ่ง ท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสเดง ก่ี 

มีการติดตอจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งโดยมียุงลายเปนพาหนะนําเชื้อ ซ่ึงแหลงเพาะพันธุยุงลาย

จะพบในภาชนะท่ีกักเก็บน้ําไมมีฝาปด หรือภาชนะท่ีมีน้ําขังในบานและบริเวณรอบบาน พบไดตามกาบ

ใบของพืช ขยะมูลฝอย เปนตน (สํานักงานควบคุมโรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 

2551) 

 กระทรวงสาธารณสุขจึงกําหนดเกณฑอัตราปวยในชวงป พ.ศ. 2555 ถึงป พ.ศ. 2559 ไมเกิน 

50 ตอแสนประชากร (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11) สวนอัตราตายไมเกินรอยละ 

0.2 ของผูปวยโรคไขเลือดออกท้ังหมด (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2553)  

 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกของประเทศไทย  ป พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2555 พบวา แนวโนม

การเกิดโรคเพ่ิมมากข้ึนทุกป พ.ศ. 2551 มีจํานวนผูปวย 89,626 ราย (อัตราปวย 141.78 ตอประชากร

แสนคน ) ผูปวยเสียชีวิต 102 ราย  ป พ .ศ. 2552 มีจํานวนผูปวย 56,651 ราย (อัตราปวย 89.27 

ตอประชากรแสนคน) ผูปวยเสียชีวิต 50 ราย ป พ.ศ. 2553 มีจํานวนผูปวย 115,845 ราย (อัตราปวย 

182.36 ตอประชากรแสนคน ) ผูปวยเสียชีวิต 141 ราย ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนผูปวย 65,971  ราย 

(อัตราปวย 103.28 ตอประชากรแสนคน ) ผูปวยเสียชีวิต 59 ราย  ป พ .ศ. 2555 มีจํานวนผูปว ย 

74,250 ราย (อัตราปวย 116.24  ตอประชากรแสนคน ) ผูปวยเสียชีวิต 79 ราย (สํานักงานควบคุม

โรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 2551-2555) 

 อยางไรก็ตาม โรคไขเลือดออกเปนโรคท่ีสามารถปองกันและควบคุมได สามารถควบคุม

ยุงลายท่ีเปนพาหนะนําโรคได โดยการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย และ กําจัดตัวแกยุงลาย รวมท้ัง

ปองกันไมใหถูกยุงกัด โดยเฉพาะการทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายสามารถทําไดงายและสะดวก  

เนื่องจากลูกน้ํายุงลายอยูในแหลงเพาะพันธท่ีมีน้ําขังในบานและนอกบานของประชาชน จึงเปนเปานิ่ง

ในการกําจัดใหไดผลดีมากกวาการกําจัดยุงลายตัวแก ดังนั้นประชาชนจึงมีความสําคัญในการเขามา

มีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก หากขาดการมีสวนรวมของประชาชนจะไมสามารถ

ทําใหงานประสบความสําเร็จได ดังนั้นความรวมมือ ของประชาชน จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําให

โรคไขเลือดออกหมดไป ซ่ึงเปนกลวิธีการ ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกํา หนดไว (สํานักงาน

ควบคุมโรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2551) การดําเนินงานท่ีจะทําให
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บรรลุเปาหมายไดนําแนวคิดของ เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร, 2548, หนา 15) 

เปนแนวทางปฏิบัติ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ซ่ึงเปนข้ันตอนเดียวกันกับการมีสวนรวมของชุมชนของ

กระทรวงสาธารณสุข ไดแก การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา การวางแผน

การดําเนิน กิจกรรม การลงทุนและการปฏิบัติงาน  และการติดตามประเมินผล ข้ันตอนการทํางาน

เพ่ือปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน เนนการมีสวนรวมของประชาชน ใชแหลงทุนเทาท่ีมี 

เนนการเรียนรูรวมกันและความรวมมือแบบ เครือขาย  มีความรวมมือ  รวมใจ ระดมสมองรวมกัน  

ระดมทรัพยากรในชุมชน ประสานสัมพันธจากองคกรภายนอก มีความตอเนื่องเพ่ือใหยั่งยืน (สํานกังาน

ควบคุมโรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2549) มาตรการสําคัญ

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขใชในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 10 (ป พ.ศ. 2550-2554) ไดแก การทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย การกําจัดยุงลาย  

การปองกันไมใหยุงกัด โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

และยังดําเนินการอยางตอเนื่องในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (ป พ.ศ. 2555-2559) 

ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคน ในการดูแลตนเองและพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน โดยท่ีชุมชน

มีสวนรวม ดังเชน การศึกษาของ บุญชวย มูลสาร (2548, หนา 52) ศึกษาเรื่องการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนของประชาชนตําบลคายผักหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  พบวา 

การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนแกไขปญหา  การปองกันโรคและควบคุมโรคไขเลือดอ อก 

ทําใหเกิดแนวทางการปฏิบัติซ่ึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีเหมาะสมและยั่งยืนไดและจากกรณีศึกษาของ 

สุกัญญา พวงดาวเรือง และคนอ่ืนๆ (2551, หนา 48) เรื่องกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือแกไข

ปญหาโรคไขเลือดออก บานคอราง ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา  ชุมชน

ควบคุมสภาพแวดลอมไดดีมีมาตรการในการปองกันโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึนและเรียนรูในการวางแผน  

การปองกันและแกปญหาโรคไขเลือดออกภายหลังการดําเนินงานไมพบผูปวยรายใหมในชุมชน 

สะทอนใหเห็นวาการมีสวนรวมของประชนเปนหัวใจสําคัญสูงสุดตอการแกไขปญหาในชุมชน  

 จากรายงานโรคไขเลือดออกของกองระบาดวิทยา  พบวา หลังจากป พ.ศ. 2540 เปนตนมา

รูปแบบการระบาดของโรคไขเลือดออกไดเปลี่ยนเปนปเวน 2 ป แตในชวงทศวรรษหลังสุด นี้

การระบาดเกิดข้ึนไมแนนอนข้ึนอยูกับภูมิภาคของประเทศ แตจากรายงานการระบาดวิทยาตั้งแ ต

ป พ.ศ. 2503-2530 อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกของประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนอยางชัดเจน และ

ในทศวรรษหลังสุดแนวโนม การระบาดจะไมสูงข้ึนอยางชัดเจน แตก็อยูในระดับสูงสุดเฉลี่ยประมาณ  

144.5 ตอแสนประชากร รายงานการระบาดของโรคไขเลือดออกมีมากบางนอยบางสลับกัน ไป

ในแตละป แตแนวโนมในรอบ 40 ป สูงข้ึนมาตลอด อัตราปวยโรคไขเลือดอออกจะสูงอยูในอันดับ 1-10 

ของอันดับปวยดวยโรคตาง  ๆของประเทศทุกป ซ่ึงแสดงใหเห็นวา โรคไขเลือดออกเปนปญหาสาธารณสุข

ท่ีมีความสําคัญปญหาหนึ่ง  ท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน แผนแมบทแหงชาติเพ่ือปองกันและ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

3 

ควบคุมโรคไขเลือดออกเฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและลดปญหาการแพรระบาดของ

โรคไขเลือดออกในประเทศไทยโดยมีเปาหมา ยลดอัตราปวยของโรคไขเลือดออกไมเกิน 50 ราย

ตอแสนประชากร และลดอัตราตายผูปวยโรคไขเลือดออกใหเหลือไมเกินรอยละ 0.2 ของผูปวยท้ังหมด 

(สํานักงานควบคุมโรคไขเลือดออก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

 สถานการณปจจุบันจังหวัด ชลบุรี  ประสบปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก

อยางมากโดยพบอัตราปวย และอัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2551 มีอัตราปวย 201.90 

ตอแสนประชากร มีอัตราปวยตายรอยละ 0.16, ป พ.ศ. 2552 มีอัตราปวย 140.51 ตอแสนประชากร 

มีอัตราปวยตายรอยละ 0.32, ป พ.ศ. 2553 มีอัตราปวย 208.59 ตอแสนประชากร  มีอัตราปวยตาย

รอยละ 0.07, ป พ.ศ. 2554 มีอัตราปวย 138.57 ตอแสนประชากร  และในป 2555 พบผูปวยท้ังสิ้น  

จํานวน 1,638 ราย คิดเปนอัตรา 122.44 ตอแสนประชากร มีผูเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกท้ังหมด 

จํานวน 4 ราย คิดเปนอัตรา ปวยตาย  0.24 ตอแสนประชากร ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีพบ อัตราป วย/ตาย

มากท่ีสุดของสาธารณสุข  เขต 9 (รายงานระ บาดวิทยา R 506 สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด ชลบุรี 

ป 2551-2555) 

 สถานการณโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีอําเภอพานทอง ป พ.ศ. 2551 มีผูปวยโรคไขเลือดออก 

จํานวน 188 ราย (378.60 ตอแสนประชากร) ป พ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 66 ราย 

(131.49 ตอแสนประชากร ) ป พ.ศ.  2553 พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน  176  ราย  (125 .6 

ตอแสนประชากร) ป พ.ศ. 2554 พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 99 ราย (189.04 ตอแสนประชากร) 

และในป พ.ศ. 2555 พบผูปวย จํานวน 82 ราย (156.63 ตอแสนประชากร ) ซ่ึงจากรายงานการระบาด

ของโรคไขเลือดออกของอําเภอพานทอง  พบวา ตําบลเกาะ ลอยเปนอีกตําบลหนึ่งในอําเภอพาน ทอง

ท่ีมีการระบาดของโรคไขเลือดออกเปนประจําทุกป โดยในป พ.ศ. 2551 พบผูปวยท้ังสิ้นจํานวน 7 ราย 

(267.99 ตอแสนประชากร ) ป พ.ศ. 2552 พบผูปวยโรคไขเลือดออก  จํานวน 8 ราย (306.27 

ตอแสนประชากร) ป พ.ศ. 2553 พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 10 ราย (384.61 ตอแสนประชากร) 

ป พ.ศ. 2554 พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 6 ราย (232.65 ตอแสนประชากร) และป พ.ศ. 2555 

พบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 11 ราย คิดเปนอัตราปวย 412.41 ตอแสนประชากร  ซ่ึงสูงก วา

เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ไมเกิน 50 ตอแสนประชากรกําหนด ถึง  8.2 เทา  

อีกท้ังแนวโนมการระบาดของโรคยังมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนทุกป โดยมีผูปวยสวนใหญมีอายุระหวาง 15-24 ป 

(รายงานระบาดวิทยา R 506 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง ป 2551-2555) 

  จะเห็นไดวาโรคไขเลือดออกยังเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของเขตชุมชนในตําบล

เกาะลอย โดยในแตละปมีการใชงบประมาณในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคจากท้ังโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพและองคการบริหารสวนตําบลเปนจํานวน 187,567 บาท แตก็ยังพบผูปวยโรคไขเลือดออก

ทุกปและนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงความรุนแรงของโรคท่ีมากข้ึนนั้น เก่ียวโยงไปถึงสุขภาพ
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กายและจิตใจของประชาชน รวมถึงสภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอมภายในชุมชน เชน สิ่งแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอการเจริญเติบโตของยุงลาย พฤติกรรมของประชาชนท่ีเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก  

รวมถึงความเปนอยูท่ีเปลี่ยนแปลงไปทางสังคมทําใหปจจัยเอ้ือตอการระบาดของโรคไดมาก ข้ึน 

การปองกันโรคและควบคุมโรคไขเลือดออกมักจะไดผลไมเต็มท่ี  หากการดําเนินงานเปนภาระหนาท่ี

ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือหนวยงานภาครัฐเพียงอยางเดียว ดังนั้น หากตองการท่ีจะปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกใหไดผลตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานจึงจะทํา ให

การดําเนินงานประสบความสําเร็จและยั่งยืน เพราะชุมชนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม และเปนเจาของ

โครงการ โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูใหการสนับสนุน และกระตุนใหชุมชน

ดําเนินการตามโครงการ (ลักขณา เนตรยัง, 2547) จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยให ประชาชนในชุมชน

เปนรากฐานการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา กําหนดรูปแบบวิธีการ

การปองกัน ควบคุม  การวางแผนการดําเนินงาน  การใชความคิดของคนในชุมชน เปนหัวใจของ

การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน มีการรับรูปญหา

รวมกัน รวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชนและประเมินผล ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีประหยัดงบประ มาณ 

มีความยั่งยืนในการดําเนินงาน ตรงตามสภาพปญหาและความตองการ ของชุมชน กอใหเกิดประโยชน

ตอชุมชนอยางแทจริง  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและเปนทางเลือกใน การปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกใหสัมฤทธิ์ผลของตําบลเกาะลอยตอไป  

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

 1.2.1 สภาพปญหาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ในเขตตําบลเกาะลอย อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี เปนอยางไร  

 1.2.2 รูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน

ตําบลเกาะลอยเปนอยางไร  

 1.2.3 รูปแบบ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถ ปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกไดหรือไม  

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

  1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาโรคไขเลือดออกในตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี 
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  1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

 1.3.3 เพ่ือประเมินผลรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดังนี้  

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยครั้งนี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม participatory action 

research ทําการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน โดยกระบวนการ

มีสวนรวมตามเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม ( AIC) ทําการศึกษาใน พ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี  

 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุข  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน

ดานสาธารณสุขในองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) 

ในหมูบาน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม .) ตัวแทน ประชาชน เขารวม

กระบวนการพัฒนา จํานวน 190 คน  

 1.4.3 ระยะเวลาการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

   

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
- ขอมูลท่ัวไป ขอมูลสนับสนุน กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

วิเคราะหสถานการณโรคไขเลือดออก 
- วิเคราะหสถานการณของปญหาความรุนแรง  
  ของโรคไขเลือดออกในชุมชน 
- คนหาสาเหตุของปญหา 
- วิเคราะหและวางแผนแกไขปญหา 
 

 
 

การดําเนินกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ตาม (ราง) รูปแบบการพัฒนา
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 
 

สภาพปญหา 

รวมใจ 
รวมคิด 

 

รวมปฏิบัต ิ

รวมประเมินผล 

การประเมินผลการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
 - ถอดบทเรียนการปองกันและควบคุม 
    โรคไขเลือดออก  
 - ติดตามและประเมินผลรูปแบบ 
 

ทีมผูเขารวมวิจัย 
- ผูวิจัย 
- ตัวแทนชุมชน 
- ตัวแทนหนวยราชการ

ในทองถ่ิน 

สรุปรูปแบบการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
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1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  

 1.6.1 รูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวมของประช าชน 

หมายถึง กิจกรรมท่ีประชาชนรวมกันทําเพ่ือท่ีเปนการสกัดก้ัน หรือทานไว ไมใหเจ็บปวยเปนไขเลือดออก

การปองกันตนเองและคนใกลชิดไมใหยุงลายกัด รวมท้ังการดูแลเพ่ือไมใหมีการระบาดของโรคในกรณี

ท่ีเกิดโรคแลว โดยการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

 1.6.2 ผูปวย ไขเลือดออก หมายถึง  ผูปวยท่ีแพทยวินิจฉัยวาเปนอาการ DF DHF DSS 

โดยมีอาการทางคลินิก คือ ไขเฉียบพลันและสูงลอย 2-7วัน อาการเลือดออก จุดเลือดออก  

เลือดกําเดาออก อาเจียน มีเลือดออกทางเดินอาหาร ตับโต มักกดเจ็บ การไหลเวียน โลหิตลมเหลว 

มีภาวะช็อก 

 1.6.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) ของตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  1.6.4 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ประชาชนหรือองคกรตาง  ๆในตําบลเกาะลอย 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไดมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินกิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

  1.6.5 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (appreciation influence control: 

AIC) หมายถึง กระบวนการท่ีผูเขารวม มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

การวิเคราะหปญหา และทางเลือกรวมกัน โดยถือวาความคิดของทุกคนมีความหมาย เปนกระบวนการ

ท่ีทําใหผูเขารวมรูสึกเปนเจาของโครงการในทุก ข้ันตอน ซ่ึงทําใหผูท่ีเขามาพัฒนาชุมชน สามารถ

ดําเนินการพัฒนาไดตามความตองการของชุมชนและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

  1.6.6 ตัวแทนชุมชน  หมายถึง ผูใหญบาน  สมาชิก องคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต. ) 

ในหมูบาน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตัวแทนประชาชนในตําบลเกาะลอย 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  1.6.7 สภาพปญหาโรคไขเลือดออก  หมายถึง การนําคาการสํารวจลูกน้ําลาย และจํานวน

ผูปวยโรคไขเลือดออก เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

  1.6.8 การดําเนินกิจกรรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  หมายถึง การ ดําเนินการ

ทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายโดยการใสทรายอะเบท คว่ําภาชนะท่ีไมใชประโยชน รณรงค พนหมอกควัน

เพ่ือไมใหเกิดโรคไขเลือดออก 

  1.6.9 การประเมินผลการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  หมายถึง การนําคาสํารวจ

ลูกน้ํายุงลาย และจํานวนผูปวย หลังการดําเนินกิจกรรมการปองกันแลควบคุมโรคไขเลือดออก  

เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

 1.7.1 จํานวนลูกน้ํายุงลายลดลง มีอัตราความชุกของลูกน้ํายุงลาย คา HI, CI ไมเกิน 10 

 1.7.2 จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง มีอัตราปวย ไมเกิน 50 ตอแสนประชากร 

 1.7.3 ไดรูปแบบการปองกันและควบคุมไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชน นําไ ปใช

ในการปองกันโรคไขเลือดออกของตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปน พัฒนารปูแบบการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประช าชน 

ในตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ดังนี้ 
 2.1 บริบทของตําบลเกาะลอย 

 2.2 ความรูเรื่องโรคไขเลือดออก 
 2.3 ความรูเก่ียวกับยุงลาย การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 2.5 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 บริบทของตําบลเกาะลอย 
 

  2.1.1 สภาพท่ัวไป  

 ตําบลเกาะลอยตั้งอยูในเขตอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อยูทางทิศเหนือของอําเภอพานทอง 
หางจากท่ีวาการอําเภอพานองประมาณ 6 กิโลเมตร ประกอบดวย 6 หมูบานคือ บานเกาะลอ ย, 
บานเนินมะขาม, บานสามขา -แคโดด, บานหนองฝาแฝด -กุมเอน, บานตลาดควาย  และบานหนองออ 

มีเนื้อท่ี 13.39 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.41 ของพ้ืนท่ีในอําเภอพานทอง (โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเกาะลอย, 2555) 

 2.1.2 สภาพแวดลอมและลักษณะชุมชน 

 มีสภาพทางกายภาพเปนพ้ืนท่ีสูง มีคลองเปนแหลงน้ําธรรมชาติไหลผานหมูบาน จํานวน 3 แหง 
พ้ืนท่ีสวนใหญเปนบอกุง บอปลา และพ้ืนท่ีรกรางท่ีเกิดจากการขุดบอกุง บอปลาท่ีไมใชประโ ยชน 
จึงทําใหเกิดแหลงน้ําขังในหมูบาน 

 ลักษณะชุมชนหมู 1, 2, 4, 6 เปนชุมชนท่ีคอนขางแออัด และมีแหลงน้ําขังในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
มีทอระบายเสียน้ํากลางหมูบาน การกําจัดขยะไมถูกสุขลักษณะ ทําใหพบน้ําขังในภาชนะท่ีไมใช
ประโยชน เชน กระปอง กะลา ยางรถยนต ซ่ึงเปนแหลงเพาะพันธของลูกน้ํายุงลาย ท่ีเปนพาหะของ

การเกิดโรคไขเลือดออก  
 2.1.3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

 ประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพข้ัน พ้ืนฐาน คือ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน

ควบคุมโรค และการปฏิบัติตอสภาวะแวดลอมตามสภาพและโอกาสท่ีไดรับ และสวนใหญการรับ รู 
จิตสํานึก และ การตื่นตัวในการดูแล พัฒนาสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกมีนอย 
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   2.1.4 ขอมูลดานสุขภาพอนามัย 

 ตําบลตําบลเกาะลอย มีสถานบริการสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เกาะลอย จัดบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การฝากครรภ การวางแผนครอบครัว การฉีดวัคซีน

ปองกันโรค การใหคําปรึกษา การบําบัดยาเสพติด การคัดกรองโรคเบื้องตน เชน การคัดกรอง

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม กรณีเกินขีดความสามารถของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจะดําเนินการสงตอไปยังโรงพยาบาลพานทอง ซ่ึงเปนโรงพยาบาล

แมขาย อยูหางจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะลอย 11 กิโลเมตร (โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลเกาะลอย พ.ศ. 2556) 

 ดาน สถิติการปวยดวยโรคทาง ระบาดวิทยา พบวา มีการระบาดของโรคอุจจาระรว ง 

เปนอันดับ 1 รองลงมา ไดแก โรคไขเลือดออก  โดยตั้งแตวันท่ี  1 มกราคม 2555-31 ธันวาคม 2555 

มีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวนท้ังสิ้น 11 ราย เปนผูปวยเพศชาย จํานวน 8 ราย เพศหญิง  จํานวน 

3 ราย คิดเปนอัตราสวน ชายตอหญิง เทากับ 4: 1 กลุมอายุท่ีพบผูปวยสูงสุดคือ กลุม 15-24 ป 

มีผูปวย 6 ราย รองลงมาคือกลุม 10-14 ป มีผูปวย 3 ราย และกลุม 35-44 ป มีผูปวย 2 ราย อาชีพ

ท่ีพบท่ีมีจํานวนผูปวยสูงสุด คือ งานบานพบผูปวย 7 ราย รองลงมาคือ อาชีพรับจางพบผูปวย 4 ราย 

มาพบรายงานผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงการเกิดโรคไขเลือดออกมิไดเกิดการระบาดในชวงฤดูฝน เทานั้น 

แตยังพบผูปวยไดตลอดท้ังป (รายงานระบาดวิทยา R 506 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเกาะลอย  

พ.ศ. 2556)     

 2.1.5 ประชากรและโครงสราง 

 ตําบลเกาะลอยอยูในเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย ดานการรักษา

ความสงบเรียบรอย มีกํานันผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ปกครองดูแล มีกองทุนในชุมชน ไดแก กองทุน

สัจจะออมทรัพย กองทุนหมูบาน นอกจากนี้ยัง มีกลุมองคกรตางๆ ในชุมชน ไดแก กลุม อาสาสมัคร

สาธารณสุข  กลุมสตรี  มีประชากรท้ัง สิ้น  2,636 คน เปนชาย 1,335 คน หญิง  1,301 ค น 

โดยมีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย 197 คน ตอตารางกิโลเมตร  สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง 

เกษตรกรรม และคาขาย 

 

2.2 ความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก  
 
 2.2.1 ความหมาย  

   โรคไขเลือดออก dengue hemorrhagic fever เปนโรคท่ีเกิดจากเชื่อไวรัส มีการระบาด

ในประเทศทางตะวันออกเฉียงใต และแถบแ ปซิฟกตะวันตก โดยพบการระบาดครั้งแรกท่ีประเทศ

ฟลิปปนส เม่ือป พ.ศ. 2497 และพบการระบาดในประเทศไทย  เม่ือ พ.ศ. 2501 สวนใหญพบ ในเด็ก  

อายุนอยกวา 16 ป ในผูใหญพบไดประปราย (สุจิตรา นิมมานนิตย, 2541; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร , 

2548, หนา 11) เชื้อท่ีเปนสาเหตุของโรคไขเลือดออก คือ  ไวรัสเดงก่ี RNA virus จัดอยูในตระกูล  
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flaviviridoc มี 4 ชนิด คือ DEN 1-4 ท้ัง 4 ชนิดมีแอนติเจนรวม  บางชนิดถามีการ ติดเชื้อชนิดใด

ชนิดหนึ่งแลว จะมีภูมิคุมกันตอเชื้อชนิดนั้นไปตลอดชีวิต แตจะมีภูมิคุมกันตอไวรัสแดงก่ีชนิดอ่ืนๆ  อีก 

3 ชนิด ในระยะเวลาสั้น ประมาณ 6-12 เดือน หลังจากมีการติดเชื้อไวรัสแดงก่ีชนิดอ่ืนๆ ท่ีตางจาก

ครั้งแรกได ถือเปนการติดเชื้อซํ้า secondary dengue infection ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการทําให

เกิดโรคระบาด 

 2.2.2 การแพรกระจายของโรคไขเลือดออก 

 โรคไขเลือดออกติดตอกันโดยมียุงลายบาน aedes acgypti เปนตัวนําโรคท่ี สําคัญ

โดยยุงตัวเมีย ซ่ึงกัดใน เวลากลางวันและกินเลือดคนเปนอาหาร จะกัดดูดเลือดผูปวยในระยะ ไขสูง

จะเปนระยะเวลาท่ีมีเชื้อไวรัสอยูในกระแสเลือดและเขาสูกระเพาะยุง จากนั้นเขาไปท่ีเซลลท่ีผนังกระเพาะ 

และเพ่ิมจํานวนมากข้ึน แลวออกมาจากเซลลผนังกระเพาะเขาสูตอมน้ําลาย พรอมท่ีจะเขาสูรางกาย

คนท่ีถูกกัดตอไป  ซ่ึงระยะฟกตัวในยุงประมาณ 8-12 วัน การแพรเชื้อบางครั้งอาจจะเกิดข้ึนทันที

หลังจากกัดผูปวยและดูดเชื้อไวรัสเขาไป ขณะท่ีกําลังดูดเลือดถาถูกลบกวนกอนท่ียุงจะดูดเลือด อ่ิม 

จะไปกัดคนอ่ืนตอไป และปลอยเชื้อไวรัสไปยังผูท่ีถูก กัดได เม่ือเชื้อเขาสูรางกายจะมีระยะฟกตัว

ประมาณ 5-8 วัน หรืออาจพบไดวา ในชวง  3-15 วัน ก็ทําใหเกิดอาการของโรคไขเลือดออก ( สุจิตรา 

นิมมานนิตย, 2541; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร, 2548, หนา 12) 

 2.2.3 อาการทางคลินิกของโรคไขเลือดออก 

 อาการของโรคไขเลือดออกมีไดตั้งแตอาการเล็กนอยไปจนถึงอาการรุนแรง ถึงข้ันช็อกและ

เสียชีวิตได โดยมีอาการสําคัญท่ีเปนรูปแบบ เฉพาะ 4 ประการ เรียงตามลําดับการเกิดกอน-หลัง ดังนี้ 

(สีวิกา แสงธาราธิพย, 2543; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร, 2548, หนา 12) 

  1) ไขสูงลอย 2-7 วัน ผูปวย ทุกรายจะมีอาการไขสูงแบบเฉียบพลัน  สวนใหญไข

จะสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส ไขอาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส บางรายอาจถึงชักได  ผูปวยมักจะมี

หนาแดง ผิวหนังแดงบริเวณคอ หนาอก และลําตัว เด็กบางคนอาจบนปวดศีรษะ และปวดเม่ือยตามตัว

พรอมๆ กับมีไข สูง สวนใหญผูปวยจะไมมีอาการน้ํามูก ไหล หรืออาการไอ เด็กโตอาจบนปวดศีรษะ  

ปวดรอบกระบอก ตา อาการทางระบบทางเดินอาหาร ท่ีพบบอย คือ เบื่ออาการ อาเจียน  บางราย

อาจมีอาการปวดทองรวมดวย  

   2) มีอาการเลือดออก สวนใหญจะพบท่ีผิวหนัง  อาการเลือดออกท่ีพบบอยท่ีสุด  คือ 

จุดเลือดออกท่ีผิวหนัง ตามแขนขา รักแร  และลําตัวบางรายมีเลือดกําเดาออก เลือดออกท่ีใตเยื่อบุตา 

เลือดออกตามไรฟน  อาการเลือดออกท่ีรุนแรง คือ เลือดออกในกระเพาะอาหารและลําไส  ผูปวย

จะอาเจียนเปนเลือดสีน้ําตาล หรือถายดํา  อาการเลือดออกมักจะเริ่มเกิดข้ึน ประมาณวันท่ี 2-3 

นับแตเริ่มปวย จุดเลือดออกตามผิวหนังมักหายไปภายใน 3-4 วัน 

   3) ตับโต กดเจ็บ ตับมักจะโตและคลําไดใตชายโครงขวา อาจจะกดเจ็บ มักจะตรวจพบ

ไดประมาณวันท่ี 3-4 นับแตเริ่มปวย  
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  4) มีภาวการณ ไหลเวียนโลหิตลมเหลว/ภาวะช็อกในรายท่ีอาการรุนแรงผูปวย

จะมีอาการช็อก ซ่ึงมักจะเริ่มประมาณวันท่ี 3-4 นับแตเริ่มมีไขผูปวยจะช็อกกอนไขจะลงหรือ ภายใน

ระยะ  24-48 ชั่วโมง  หลังจากไขลง ผูปวย จะมีอาการกระสับกระสาย มือเทาเย็น รอบปากเ ขียว 

ชีพจรเบาเร็ว  ความดันโลหิตต่ํา  ระยะช็อกนี้จะเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วถาใหการรัก ษา

ไมทันผูปวยมักจะเสียชีวิต ภายใน 24-48 ชั่วโมง  

  ในระยะหลังๆ มานี้เริ่มพบผูปวยท่ีมีการทางสมองคลายสมองอักเสบ หรืออาการภาวะของตับ

ลมเหลว หรือมีความผิดปกติของไตรวมดวยในผูปวยบางราย หลังจากไขหายแลว 24-48 ชั่วโมง อาการ

ช็อกก็จะเริ่มดีข้ึน ผูปวยสวนใหญจะเขาสูระยะฟนตัว เริ่มรับประทานอาหารไดมากข้ึน อาจจะมีผื่นแดง

ตามแขนขา และวงขาว  ๆตรงกลางได (convalescent rash)  

  2.2.4 การรักษาโรคไขเลือดออก  

   ขณะนี้ยังไมมียาตานไวรัสท่ีมีฤทธิ์เฉพาะสําหรับเชื้อไขเลือดออก การรักษาโรคนี้เปนการรักษา

ตามอาการและประคับประคอง  ซ่ึงไดผลดีถาใหการวินิจฉัยโรคไดตั้งแตระยะแรก  แพทยผูรักษา

จะตองเขาใจธรรมชาติของโรคและใหการดูแลผูปวยอยางใกลชิด จะตองมี  nursing care ท่ีดีตลอด

ระยะเวลาวิกฤตประมาณ 24-48 ชั่วโมง ท่ีมีการรั่วของพลาสมา 

  2.2.5 การดูแลรักษาผูปวย มีหลักปฏิบัติดังนี้  

    1) ในระยะไขสูง บางรายอาจมีการชักไดถาไขสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีมีประวัติ

เคยชัก หรือในเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน จําเปนตองใหยาลดไข ควรใชยาพวกพาราเซตามอล หามใช

ยาพวกแอสไพริน เพราะจะทําใหเกร็ดเลือดเสียการทํางาน จะระคายกระเพาะทําใหเลือดออกไดงายข้ึน 

และท่ีสําคัญอาจทําใหเกิด reye syndrome ควรใหยาลดไขเปนครั้งคราวเวลาท่ีไขสูงเทานั้น  (เพ่ือให

ไขท่ีสูงมากลดลงเหลือนอยกวา 39 องศาเซลเซียส)  การใชยาลดไขมากไปจะมีภาวะเปนพิษตอตับได 

ควรจะใชการเช็ดตัวชวยลดไขดวย  

    2) ใหผูปวยไดน้ําชดเชย เพราะผูปวยสวนใหญมีไขสูง เบื่ออาห าร และอาเจียน ทําให

ขาดน้ําและเกลือโซเดียมดวย ควรใหผูปวยดื่มน้ําผลไม หรือสารละลายผงน้ําตาลเกลือแร (โอ อาร เอส) 

ในรายท่ีอาเจียนควรใหดื่มครั้งละนอยๆ และดื่มบอยๆ  

    3) จะตองติดตามดูอาการผูปวยอยางใกลชิด เพ่ือจะไดตรวจพบและปองกันภาวะช็อก

ไดทันเวลา ช็อกมักจะเกิดพรอมกับไขลดลงประมาณตั้งแตวันท่ี 3 ของการปวยเปนตนไป  ท้ังนี้แลวแต

ระยะเวลาท่ีเปนไข ถาไข 7 วันก็อาจช็อกวันท่ี 8 ได ควรแนะนําใหพอแมทราบอาการนําของช็อ ก 

ซ่ึงอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร มากข้ึน ไมรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําเลย หรือมีอาการถายปสสาวะ

นอยลง มีอาการปวดทองอยางกะทันหัน กระสับกระสาย มือเทาเย็น ควรแนะนําใหรีบนําสงโรงพยาบาล

ทันทีท่ีมีอาการเหลานี้  

    4) เม่ือผูปวยไปตรวจท่ีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีใหการรักษาได แพทยจะตรวจ

เลือดดูปริมาณเกร็ดเลือดและ hematocrit และอาจนัดมาตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของเกร็ดเลือด และ 
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hematocrit เปนระยะๆ  เพราะถาปริมาณเกร็ดเลือดเริ่มลดลงและ hematocrit เริ่มสู งข้ึน 

เปนเครื่องชี้บงวาน้ําเลือดรั่วออกจากเสนเลือด และอาจจะช็อกได จําเปนตองใหสารน้ําชดเชย  

    5) โดยท่ัวไปไมจําเปนตองรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลทุกราย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในระยะแรกท่ียังมีไข สามารถรักษาแบบผูปวยนอก โดยใหยาไปรับประทาน และแนะนําใหผูปกครอง

เฝาสังเกตอาการตามขอ 3 หรือแพทยนัดใหไปตรวจท่ีโรงพยาบาลเปนระยะๆ โดยตรวจดูการเปลีย่นแปลง

ตามขอ 4 ถาผูปวยมีอาการแสดงอาการช็อก ตองรับไวรักษาในโรงพยาบาลทุกราย  และถือเปน

เรื่องรีบดวนในการรักษา 

 

2.3 ความรูเกี่ยวกับยุงลาย การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 
   2.3.1 ยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก  คือ ยุงลายซ่ึงเปนแมลงจําพวกหนึ่ง ในประเทศไทย

มียุงลายมากกวา 100 ชนิด แตท่ีเปนพาหะนําโรคไขเลือดออก มีอยู 2 ชนิด คือยุงลายบาน  (aedes 

aegypti) เปนพาหะหลัก และยุงลายสวน (aedes albopictus) เปนพาหะรอง ยุงลาย เปนยุงท่ีมี

ขนาดปานกลาง มีวงจรชีวิตการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ (complete metamorphosis)  

  2.3.2 วงจรชีวิตยุงลาย และชีวนิสัยของยุงลาย แบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้  

    1) ระยะไข ไขยุงลายจะมีลักษณะรี เม่ือวางออกมาใหมๆ  จะมีสีขาวนวล ตอมา

จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และดําสนิทภายใน 24 ชั่วโมง ยุงลายมักวางไขตามผิวภาชนะเหนือ ระดับน้ํา

เล็กนอย โดยวางไขฟองเดี่ยวๆ อยูรวมกันเปนกลุม ตัวเมียวางไขครั้งละประมาณ 100 ฟอง ยุงลาย

จะวางไขเปนจังหวะใน 24 ชั่วโมง โดย อาศัยจังหวะท่ีแสงลดนอยลงใ นเวลา เย็น จากการศึกษา

ในหองปฏิบัติการ พบวายุงลายจะวางไขมากท่ีสุดกอนพระอาทิตยตกดิน โดยปจจัยท่ีควบคุมใหเกิด

กิจกรรมนี้ คือ การเริ่มมืด ตัวออนท่ีอยูภายในไขจะเจริญเติบโต พรอมท่ีจะฟกเปนลูกน้ําภายใน 2 วัน 

แตถาสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน ขาดความชื้น ไขท่ีมีตัวออนภายในเจริญเติบโตเต็มท่ี แลว 

จะทนตอความแหงแลงในสภาพนั้นไดนานเหลายเดือน เม่ือไขนั้นไดรับความชื้น ไขก็จะฟกเปนตัวลกูน้ํา

ในเวลาอันรวดเร็ว ตั้งแต 20 -60 นาที แต อัตราการฟกออกเปนลูกน้ําจะลดนอยลง ตาม ระยะเวลา

ท่ีนานข้ึน ตัวออนของยุงลาย เรียกวา ลูกน้ํา ระยะท่ีเปนลูกน้ํากินเวลานานประมาณ 6-8 วัน อาจมาก

หรือนอยกวานี้ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ อาหาร และความหนาแนนของลูกน้ําในภาชนะนั้นๆ  

  2) ระยะลูกน้ําไมมีขา สวนอกมีขนาดใหญกวาสวนหัว สวนทองยาวเรียว ประกอบดวย 

ปลอง 10 ปลอง มีทอหายใจบนปลองท่ี 8 ใชในการหายใจของยุงลายสั้นกวาทอหายใจ ของยุงรําคาญ  

และมีกลุมขน 1 กลุมอยูบนทอหายใจนั้น ลูกน้ําเคลื่อนไหวอยางวองไววายน้ําคลาย  งูเลื้อย ไมชอบ

แสงสวาง จะกินอินทรียสารและอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีอยูในภาชนะนั้นๆ เชน ตะไคร เศษอาหารท่ีหลนลงไป 

แบคทีเรีย และสัตวเซลเดียว 

  3) ระยะตัวโมง ไมมีขา รูปรางคลายเครื่องหมายจุลภาพ มีอวัยวะใชในการหายใจ  

1 คู อยูบนหัวรวมกับสวนอก ตัวโมงจะเคลื่อนไหวชาลง หรือไมเคลื่อนไหวเลย และระยะนี้เปนระยะ
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ท่ีไมกินอาหาร แตจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในประมาณ 1-2 วัน ก็จะลอกคราบกลายเปนยุงตัวเต็มวัย 

หรือยุงลาย 

  4) ระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง) รางกายออนนุม เปราะบาง แบงเปน 3 สวนแยกออกจากกัน 

เห็นไดชัดเจน คือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง ลําตัวยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร มีเกล็ดสีดําสลับขาว

เปนปลองๆ ท่ีขาหลังบริเวณปลายปลองสุดทายมีสีขาวตลอด มีปกท่ีเห็นไดชัดเจน 1 คู บริเวณสวนอก 

ลักษณะของปกบางใส มีเกล็ดเล็กๆ บนเสนปก ลักษณะของเกล็ดแคบและยาว บนขอบหลังของปก

มีเกล็ดเล็กๆ เปนชายครุย นอกจากนี้ยังมีอวัยวะท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการทรงตัวเรียกวา halters 1 คู 

อยูใกลกับปก มีปากยาวมาก ลักษณะปากเปนแบบแทงดูด เสนหนวดประกอบดวยปลองสั้น ๆ 

14-15 ปลอง ท่ีรอยตอระหวางปลองมีขนข้ึนอยูโดยรอบ ในยุงตัวผูขนเหลานี้ยาวมาก ใชรับคลื่นเสียง

ท่ีเกิดจากการขยับปกของยุงตัวเมีย มองดูคลายพูขนนก สวนในยุงตัวเมียเสนขนท่ีรอยตอระหวาง

ปลองจะสั้นกวา และมีจํานวนนอยกวา เรียกวาหนวดแบบเสนดาย ลักษณะของหนวดยุ ง 

จึงใชในการจําแนกเพศของยุงได 

 วงจรชีวิตของยุงลายในแตละทองท่ีใชเวลาสั้นยาวไมเทากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณ อาหาร 

อุณหภูมิ ความชื้น และความสั้น-ยาวของกลางวัน กลางคืน ยุงตัวผูมีอายุขัยสั้น ประมาณ 6 -7 วัน

เทานั้น สวนยุง ตัวเมียอาจมีอายุขัยอยูไดนานประมาณ  30-45 วัน เม่ือออกจากคราบตัวโมงใหมๆ  

ยุงลายจะยังไมสามารถบินไดทันที ตอง เกาะนิ่งอยูบนผิวน้ํารอเวลาระยะ หนึ่ง เพ่ือใหรยางค ตางๆ 

บนสวนหัวยืดออก และเพ่ือใหเลือดฉีดเขาเสนปก ทําใหเสนปกยืดออก และแข็ง จึงบินได ระยะ นี้

ใชเวลา 1-2 ชั่วโมง เม่ือยุงบินไดแลว ก็พรอมท่ีจะหาอาหารและผสมพันธุ โดยปกติยุงตัวผูจะลอกคราบ

ออกมากอนยุงตัวเมีย 1-2 วัน จากตัวโมงในรุนเดียวกัน เนื่องจากยุงตัวผูตองใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง 

เพ่ือใหอวัยวะสืบพันธุหมุนตัวไปครบ 180 องศา เสียกอนจึงจะพรอมในการผสมพันธุได ยุงตัวเมีย

จะผสมพันธุเพียงครั้งเดียว และสามารถวางไขไดตลอดชีวิตหลังจากผสมพันธุแลว ยุงตัว เมีย

จะหาเลือดกิน ปกติภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากลอกคราบจากตัวโมง อาหารของยุงลายท้ังตัวผูและ

ตัวเมีย คือ น้ําหวานจากเกสรดอกไม หรือน้ําหวานจากผลไม โดยใชเปนแหลงพลังงานสําหรับการบิน 

สวนยุงลายตัวเมียตองกินเลือดคน หรือสัตวเลือดอุน เพ่ือนําโปรตีนในเลือดไปพัฒนาไขใหเจริญเติบโต 

ตามปกติยุงลายชอบกินเลือดคนมากกวาเลือดสัตว หลังจากกินเลือด  แลว 2 -3 วัน ยุงลายตัวเมีย

ก็จะหาท่ีวางไข โดยท่ัวไปยุงลายออกหากินในเวลากลางวัน แตถาในชวงเวลากลางวันนั้น ยุงลายไมได

กินเลือด หรือกินไมอ่ิม ยุงก็จากออกหากินในเวลาพลบคํ่าดวย หากในหองนอน  หรือบริเวณนั้น

มีแสงสวางเพียงพอ ชวงเวลาท่ียุงลายออกหากินมากท่ีสุด คือ 09.00-11.00 น. และ 13.00 -14.00 น. 

แตบางรายงานก็แตกตางกันออกไป เชน 06.00 -07.00 น. และ 17.00 -18.00 น. ท้ังนี้แลวแต วา

ไดทําการศึกษาในฤดูกาลใด เชน จากการศึกษาพฤติกรรมกัดของยุงลาย ท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา

ยุงลายจะกัดในเวลากลางวัน ชวงเวลาท่ีมีการกัดมาก ไดแก 09.00 -10.00 น. และ 16.00 -17.00 น.  

และพบวายุงลายบานชอบกัดคนในบาน สวนยุงลายสวนชอบกัดคนนอกบาน มีเพียงสวนนอยท่ีเขามา

กัดคนในบาน ยุงลายไมชอบแสงแดด และลมแรง ดังนั้นจึงออกหากินไมไกลจากแหลงเพาะพันธุ  
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โดยท่ัวไปมักบินไปครั้งละไมเกิน 50 เมตร นอกจากนี้จะพบวามียุงลายชุกชุมมากในฤดูฝน ชวง หลัง

ฝนตกชุกเพราะอุณหภูมิและความชื้นเหมาะแกการแพรพันธุ สวนในฤดูอ่ืนๆ จะพบวาความชุกของ

ยุงลายลดลงเล็กนอย แหลงเกาะพักของยุงลายในบานเรือนพบวายุงตัวเมียรอยละ 90 ชอบเกาะพัก

ตามสิ่งหอยแขวนตางๆ ในบาน มีเพียงรอยละ 10 เทานั้นท่ีพบเกาะพักอยูตามฝาบาน จากการศึกษา

แหลงเพาะพันธุของยุงลายในบานเรือนท่ีจังหวัดระยอง (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2545 ; อาง ถึงใน  

สมเกียรติ บุญญะบัญชา และยรรยง มาตยคํา, 25 49) พบวายุงลายเกาะพักตามเสื้อผาหวยแข วน 

รอยละ 66.5 เกาะตามมุม และเชือกมุงรอยละ 15.7 สิ่งท่ีหอยแขวนอ่ืนๆ รอยละ 15.3 และพบเพียง

รอยละ 2.5 เทานั้นท่ีเกาะพักตามขางฝาบาน 

 2.3.3 แหลงเพาะพันธุของยุงลาย 

 ยุงลายมักจะวางไขตามภาชนะขังน้ําท่ีมีน้ํานิ่งและใส น้ํานั้นอาจจะสะอาดหรือไมก็ได น้ําฝน 

มักเปนน้ําท่ียุงลายชอบวางไขมากท่ีสุด ดังนั้นแหลงเพาะพันธุของยุงลายบานจึงมักอยูตามโองน้ําดื่ม

และน้ําใชท่ีไมปดฝาท้ังภายในและภายนอก บาน จากการสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงลายพบวา รอยละ 

64.52 เปน ภาชนะเก็บขังท่ีอยูภายในบาน และรอ ยละ 35.33 เปนภาชนะเก็บขังน้ําท่ีอยูนอกบาน  

นอกจากโองน้ําแลว ยังมีภาชนะอ่ืนๆ เชน บอซีเมนตในหองน้ํา น้ํารองขาตูกันมด จานรองกระถางตนไม 

แจกัน อางลางเทา ยางรถยนต ไห ภาชนะใสน้ําเลี้ยง สัตว เศษภาชนะ เชน โองแตก เศษกระเบื้อง  

กะลา เปนตน ในขณะ ท่ียุงลายสวนชอบวางไข นอกบาน ตามกาบใบของพืชจําพวกมะพร าว กลวย 

พลับพลึง ตนบอน ถวยรองน้ํายาง โพรงไม กะลา กระบอกกอไผท่ีมีน้ําขัง และแหลงน้ําขังนอกบานอ่ืนๆ 

สําหรับแหลงเพาะพันธุสวนใหญในโรงเรียนพบวาเปนบอซีเมนตในหองน้ํา และแจกันปลูกตนพลูดาง 
 2.3.4 การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

    1)  มาตรการปองกันและควบคุม โรคไขเลือดออก การเกิดหรือการระบาดของ

โรคไขเลือดออก จะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนดวยกัน คือ 

    (1)  เชื้อ (agent) คือ เชื้อไวรัส dengue serotype 1, 2, 3, 4 

    (2) คน (host) คือ บุคคลท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค สวน ใหญคือ กลุมประชากร ท่ีมี

อาย ุ0-14 ป 

 (3)  14สิ่งแวดลอม (environment) คือ สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับลักษณะ  สถานท่ี เชน

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โรงเรือน การจัดการ ฤดูกาล ท่ีเอ้ือตอการเกิด 

   หากชุมชนใดมีองคประกอบครบท้ัง 3 สวน ก็จะสามารถเกิดโรค หรือมีการระบาด

ของโรคได ฉะนั้นจะปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก ก็ควรท่ีจะหามาตรการการยับยั้ง

องคประกอบหนึ่ง หรือท้ัง 3 องคประกอบรวมกัน  

   2) แนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 (1) เพ่ิมความครอบคลุม และยุทธวิธีในการปองกัน โรค โดยจะมีการดําเนินการ

ใหครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และใชวิธีกําจัดลูกน้ํายุงลาย และยุงตัวเต็มวัย ซ่ึงแบงไดเปน 3 วิธี ดังนี้  
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   ก.  การปดปากภาชนะเก็บน้ํา ดวยตาขายไนลอนฝาอลูมิเนียม  หรือวัสดุอ่ืนใด

ท่ีสามารถปดภาชนะเก็บน้ํานั้นไดอยางมิดชิด จนยุงลายไมสา มารถเล็ดลอดผานเขาไปวางไข ได  

การปดปากโองน้ําดวยขาย โดยดัดแปลงใหเปนแบบตางๆ เพ่ือความสะดวกในการใชโองน้ํา นั้น 

ฝาอลูมิเนียมบุดวยโฟมอัดแนนกับปากโอง ทําใหไมมีชองวาง ยุงลายเขาไปวางไขไมได 

   ข.  การหม่ันเปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน วิธีนี้ เหมาะสมสําหรับภาชนะ เล็กๆ ท่ีเก็บน้ํา

มากไมได เชน แจกันดอกไมสด ท้ังท่ีเปนแจกันท่ีหิ้งบูชาพระ แจกันท่ีศาลพระภูมิ หรือแจกันประดับ

ตามโตะ รวมท้ังภาชนะและขวดนมประเภทตางๆ ท่ีใชเลี้ยงตนพลูดาง พลูฉลุ ออมทอง  ไผกวนอิม  

เปนตน 

   ค.  การเติมน้ําเดือดจัดทุก 7 วัน วิธีนี้เหมาะสมสําหรับถวยหลอขาตูกับขาวกันมด 

ซ่ึงถาหากลูกน้ําเกิดในชวง 7 วันท่ีผานมา ลูกน้ําท่ีเกิดข้ึนก็จะถูกน้ําเดือดกําจัดไป 

   ง.  การใชกระชอนชอนลูก น้ํา เพ่ือลดจํานวนลูกน้ํายุงลายในโองน้ําบอ ซีเมนต

เก็บน้ําในหองสวม หองน้ํา ใหลดจํานวนนอยลงมากท่ีสุด และอยางรวดเร็ว 

   จ.  ใสทรายธรรมดาในจานรองกระถางตนไม ใหลึกประมาณ 3 ใน 4 ส วน 

ของความลึกของจานรองกระถางตนไมนั้น เพ่ือใหทรายดูดซึมสวนท่ีเกิดจากท่ีรดน้ําตนไมไว ซ่ึงเปนวิธี

ท่ีมีความเหมาะสมกับกระถางตนไมท่ีมีขนาดใหญและหนัก สวนตนไมท่ีมีขนาดเล็กอาจใชวิธีเทน้ําท่ีขัง

อยูในจานรองกระถางตนไมท้ิงไปทุก 7 วัน 

   ฉ.  การเก็บทําลายเศษวัสดุท่ีใชไมไดแลว เชน ขวด กระปอง ยางรถยนตเกา

ท่ีไมใชประโยชน หรือการปกคลุมใหมิดชิดเพ่ือไมใหเปนท่ีรองรับน้ําได การนํายางรถยนตเกามาดัดแปลง

ใชประโยชนนับวาเปนความคิดท่ีดี เชน นํามาดัดแปลงเปนท่ีปลูกดอกไม ท่ีปลูกพืชผักสวนครัว ท่ีท้ิงขยะ 

เกาอ้ี ฐานเสา รั้ว ชิงชา หรือทําเปนท่ีปนปายหอยโหนสําหรับเด็กๆ แตจะตองดัดแปลงอยาใหน้ําขังได 

หากจะทําเปนท่ีท้ิงขยะ เปนชิงชา หรือเครื่องเลนในสนามเด็กเลน จะตองเจาะรูใหน้ําระบาย

ไหลออกไปไดโดยงาย หากจะทํารั้วควรฝงดินใหลึกเพียงพอท่ีดานลางของยางรถยนตนั้นไมสามารถ

ขังน้ําได เปนตน  

    ช.  การกลบถมหรือการระบายน้ํากระถางท่ีปลูกตนไม เนื่องจากดิน ปลูก

ลักษณะคลายดินเหนียว มีความแนน เม่ือดินเปนหลุม เปนแองจึงขังน้ําไวได และมีลูกน้ํา ยุงลายสวน

มาเพาะพันธุ ในกรณีนี้ควรปรับดินใหรวนซุย เพ่ือใหน้ําไหลผานได หรือใสดินเพ่ิมลงไปเพ่ือกลบ

แองน้ําขังนั้นเสีย สําหรับรางระบายน้ําฝนตามชายคาบานท่ีอุดตัน เนื่องจากมีใบไมหลนลงไป

ทับถมกันอยู หากมีน้ําขังก็จะกลายเปนแหลงเพาะพันธุของยุงลายสวนได จึงควรหม่ันทําความสะอาด 

รางระบายน้ําระยะๆ 

    ซ. การใช polystyrene beads ในบอหรือถังเก็บน้ําขนาดใหญ  เนื่องจาก

polystyrene beads จะลอยตัวอยูบนผิวน้ํา หากมี ปริมาณมากพอ และแผคลุมบริเวณ ผิวน้ํา

อยางสมบูรณ จะทําใหลูกน้ํายุงลายไมสามารถข้ึนมาหายใจได ลูกน้ําก็จะตายไป ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ของ polystyrene beads แตละเม็ดท่ีเหมาะสม คือ 2 มิลลิเมตร ในพ้ืนท่ี 3 ตารางเมตร ตอง ใช 
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polystyrene beads จํานวน 30 ลิตร ซ่ึงจะแผคลุมพ้ืนท่ีโดยมีความหนา 1 มิลลิเมตร  (กรมควบคุม

โรคติดตอ, 2544) 

    ฌ.  การใชขันตักลูกน้ําลอยไวในโองน้ํา หรือบอซีเมนตเก็บน้ําท่ีปดฝาไม ได 

เม่ือลูกน้ําท่ีลงไปหากินท่ีกนโอง หรือกนบอซีเมนต ลอยตัวข้ึนมาเพ่ือหายใจท่ีผิวน้ํา ลูกน้ําจะลอยข้ึนมา

บริเวณใตขันน้ํา ซ่ึงเปนเงามืด เขาไปในปากกรวย และออกมาอยูในขันน้ํา เม่ือเราใชหองน้ํา และพบวา

ลูกน้ํายุงลายลอยอยูในขัน ก็ใชน้ําในขันนั้นราดสวมหรือนําไปเทท้ิง 

    (2)  วิธีทางชีวภาพ มีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเปนศัตรู โดยธรรมชาติของลูกน้ํายุ งลาย

ซ่ึงบางชนิดเปนตัวห้ํา ( predator) และบางชนิดเปนตัวเบียน (parasite) การนําสิ่งมีชีวิตเหลา นั้น

มาใชประโยชนในการควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลาย มีความเปนไปไดและมีประสิทธิภาพดีในหลายๆ พ้ืนท่ี 

ท้ังนี้อาจเปนศัตรูตามธรรมชาติท่ีมีอยูแลวในพ้ืนท่ี นั้นๆ หรือเปนศัตรูธรรมชาติท่ีตองนําเขามาจาก

ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ควรสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากศัตรูธรรมชาติดั้งเดิมท่ีมีอยูใน

แตละทองถ่ินกอน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับชนิด และการแพรกระจายของศัตรู

ธรรมชาติชนิดตางๆ ของลูกน้ําในแตละทองถ่ินตลอดจนหาวิธีการปองกันไมใหศัตรูธรรมชาติ เหลานั้น 

ถูกทําลายไปดวยความรูเทาไมถึงการณ วิธีการ ทางชีวภาพท่ีนิยมใชกันมีดังนี้ 

    ก. ลูกน้ํายุงยักษ (toxorhynchites spp) มีศักยภาพในการกินลูกน้ําไดดี มาก 

โดยเฉลี่ยแลวลูกน้ํายุงยักษ ระยะท่ี 4 หนึ่งตัวจะสามารถกินลูกน้ํายุงลายระยะท่ี  1 ได 940  ตัวตอวัน   

กินลูกน้ํายุงลายระยะท่ี 2 ได 315 ตัวตอวัน กินลูกน้ํายุงลายระยะท่ี 3 ได 60 ตัว ตอวัน นอกจากนี้

ยังสามารถกินลูกน้ํายุงลายได 30 ตัวตอวัน การนํายุงยักษไปปลอยใน ภาชนะขังน้ํา เพ่ือควบคุมกําจัด

ลูกน้ํายุงลายนั้น ควรใชระยะท่ีเปนไข เนื่องจากสะดวกแกการขนสง ในระยะท่ีเปนลูกน้ํานั้น การขนสง

ลําบากมาก ตองใชภาชนะขนสงจํานวนมาก เพราะถาใสลูกน้ํายุงยักษไวในภาชนะเดียวกัน ลูกน้ํายุงยักษ

ก็จะกินกันเอง แตการปลอยลูกน้ํายุงยักษมีขอดีคือ สามารถกินลูกน้ํายุงลายไดทันที ในประเทศไทย

มีผูศึกษาเก่ียวกับการใชยุงยักษควบคุมยุงลายหลายทานดวยกัน ผลการศึกษาพบวา  สามารถควบคุม

ยุงลายไดนานหลายสัปดาห อยางไรก็ตาม การควบคุมยุงลายในเขตเมือง โดยการใชลูกน้ํายุงยักษ

มีขอจํากัด เนื่องจากตัวยุงยักษไมสามารถแพรพันธุในเขตเมืองได เพราะขาดแหลงอาหาร จําเปนตอง

นําเอาไขหรือลูกน้ํายุงยักษไปปลอยเพ่ิมเปนระยะๆ นอกจากนี้ การเพาะเลี้ยงลูกน้ํายุงยัก ษ

ใหไดปริมาณมาก เพ่ือนําไปปลอยในธรรมชาตินั้น ก็คอนขางสิ้นเปลืองเวลา และแรงงานดวย 

    ข. ปลากินลูกน้ํา (larbivorous fish) ในประเทศไทยมีปลาหลาย ชนิดท่ี กิน

ลูกน้ํายุงลายเปนอาหาร นอกเหนือจากการ กินตะไครน้ํา ไรน้ํา และอ่ืนๆ รวมท้ังลูกของมันเองในเวลา

ท่ีอาหารขาดแคลน เชน ปลาหางนกยุง และปลาแกมบูเซีย จากการออกสํารวจท่ีตําบลทับมาอําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง พบวาเจาของบานหลายบานนิยมใสปลาแกมบูเซียลงไปในบอซีเมนตในหองน้ํา ท้ังบอท่ีใช

อาบน้ําและบอท่ีใชราดสวมดวย รวมท้ังยังใสปลาไวในโองน้ําเพ่ือการซักลางอีกดวย ไมพบวาปลาทําให

น้ํานั้นสกปรก หรือมีกลิ่นคาวแตอยางใด บางทองถ่ินอาจใชปลากัด ปลาสอด ปลาหัวตะก่ัว หรือ
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ปลาตะเพียนก็ได การปลอยปลาแกมบูเซีย 2 ตัว ตอตุมน้ํา จะใหประสิทธิภาพในการควบคุมยุงลาย

ดีท่ีสุด (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2554) 

    ค. แบคทีเรีย (bacollusthuringiensis var.israclensis serotype H-14 หรือ 

ท่ีเรียกกันโดยยอวา Bt.i. มีประสิทธิภาพดีในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย และลูกน้ํายุงกนปลอง แตสําหรับ

ลูกน้ํายุงรําคาญนั้น ตอง ใชแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่ง คือ bacillus sphaericus ซ่ึงจะไดผลดีเนื่องจาก

แบคทีเรียสลายตัวคอนขางเร็วในสภาพแวดลอม  จึงจําเปนตองใสซํ้าเปนระยะ แบคทีเรียราคา

คอนขางแพง เม่ือเทียบกับสารกําจัดลูกน้ําชนิดอ่ืนๆ แตเม่ือเทียบกับสารยับยั้งการเจริญเติบโต แลว 

แบคทีเรียมีราคาต่ํากวา ปจจุบันแบคทีเรียท่ีมีจําหนายตามทองตลาด มีหลายยี่หอ และใหเลือกมาใช

ตามชนิดของแหลงน้ํา และชนิดของลูกน้ํายุงลาย คือ แบบท่ีเปนของเหลว แบบเปนผง และแบบอัดเม็ด 

แบบเคลือบเม็ดทราย แบบเคลือบซังขาวโพด แบบเปนกอน เปนตน อัตราในการใชแบคทีเรีย

แบบเคลือบเม็ดทราย คือ 2.5 กรัมตอน้ํา 200 ลิตร แบบเม็ดคือ 1-2 เม็ดตอน้ํา 200 ลิตร 

     ง. ไรน้ําจืด (cylopoid copepods) มีหลายชนิดไรน้ําจืดบางชนิดใชในการควบคุม

ลูกน้ํายุงลายไดโดยไรน้ําจืด 1 ตัว สามารถกินลูกน้ํายุงลายระยะท่ี 1-2 ได 15-20 ตัวตอวัน  

    จ. เชื้อราหลายชนิดสามารถใชควบคุมลูกน้ํายุงลายได เชน metarhizium 

anisopliae และ toly cladium clylindroplporun โดยเชื้อราจะเขาไปเจริญเติบโตอยูใน ตัวลูกน้ํา

ยุงลายแลวมีการผลิตสารพิษชื่อวา depsipeptidase destruxin และ desmethy destruxin B 

ฆาลูกน้ํายุงลาย 

    ฉ. ตัวออนแมลงปอ เปนตัวห้ํากินลูกน้ํายุงลาย และสิ่งท่ีมีชีวิตท่ีมีขนาดเล็กอ่ืนๆ 

ท่ีอยูในน้ําท่ีเปนอาหาร 

    ช. ดวงติ่ง มวนกรรเชียงอาศัยอยูในน้ํา และเปนศัตรู ธรรมชาติของลูก น้ํา 

ยุงลายยกพบตามแหลงธรรมชาติตางๆ รวมท้ังบอซีเมนตเก็บน้ําท่ีอยู นอกบาน จะพบแมลงเหลานี้

ในเขตชนบทมากกวาในเมือง 

     ซ.  ไสเดือนแดง  (mermithid mematodes) เปนศัตรูของลูกน้ํา ยุงลา ย

โดยตัวออนของไสเดือนฝอย จะเขาไปอาศัยอยูภายในตัวลูกน้ํายุงลาย เม่ือมีการเจริญเติบโตไดระยะหนึ่ง 

แลวก็จะไชออกมาทําใหลูกน้ําตายในจํานวนศัตรูตามธรรมชาติของลูกน้ํายุงลายท้ังหมดนี้ การใชปลา

กินลูกน้ําดูจะเปนวิธีการท่ีใชไดผลดี สะดวก และประหยัดมากท่ีสุด เนื่องจากแพรพันธุไดงา ย 

กินลูกน้ําเกงมีชีวิตอยูไดท้ังน้ําสะอาดและน้ําท่ีมีความสกปรก และทนทานตอสภาพแวดลอม

ท่ีไมเหมาะสมไดคอนขางดี 

  (3)  วิธีทางเคมี 

    ก.  การใชทรายในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย ทรายกําจัดลูกน้ําเปนเม็ดทรายเคลือบ

สารเธมีฟอส ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีอยูในกลุมออรแกโนฟอสเฟต ใชใสลงในน้ําเพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลาย

ในภาชนะเก็บกัดน้ํา อัตราสวนท่ีแนะนําใหใชคือ ทรายกําจัดลูกน้ํา 1 กรัมตอน้ํา 10 ลิตร แมวา

ทรายกําจัดลูกน้ําจะมีความปลอดภัยสูงตอคน และสัตว กระท่ังองคการอนามัยโลกยอมรับใหใชกับน้ําดื่ม
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ก็ตามที (กรมควบคุมโรคติดตอ 2544; อางอิงมาจาก Rozendaal, 1997; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร, 

2548) แตทรายกําจัดลูกน้ําเทาท่ีจําเปนเทานั้น ภาชนะท่ีไมควรใสทรายกําจัดลูกน้ํา ไดแก 

     โองน้ํา ควรใชวิธีปดฝาใหมิดชิด ปดปากโองดวยตาขาย 

     โองแดงใหญ ควรใชวิธีปดฝาใหมิดชิด ปดปากโองดวยตาขาย 

     แจกัน ควรใชวิธี เปลี่ยนน้ําทุก 7 วัน 

     ขวดเลี้ยงพลูดาง ควรเปลี่ยนน้ําทุก 7วัน หรือปลูกดวยดินแทนการแชในน้ํา 

      ถวยขาตูกับขาว ควรใชวิธีการใสเกลือ หรือผลซักฟอก หรือน้ําสมสายชู หรือ

เติมน้ําเดือดทุก 7 วัน หรือใสสารซักลางในครัวเรือนประเภทตางๆ เชน น้ํายาลางจาน เปนตน 

     อางบัว ควรใชวิธีปลอยปลากินลูกน้ํา 

      รางน้ําฝนอุดตัน ควรเก็บเศษใบไมท่ีอุดตันในรางน้ําท้ิงไปเพ่ือระบายน้ําออก  

     ทอระบายน้ําควรใชวิธีระบายน้ําออก อยาปลอยใหทอน้ําเกิดการอุดตัน  

      หลุมบอ แองน้ํา ควรใชวิธีในการกลบถมดวยดินหรือทรายไมใหน้ําขัง 

    ข. การใชเกลือน้ําสมสายชู ผงซักฟอกหรือน้ํายาลางจานท่ัวไปซ่ึงท้ัง 4  ชนิดนี้

เปนของคูครัว ในบาน ท่ี สามารถนําเอามาใชในการควบคุมและกําจัดลูกน้ํายุงลาย ได โดยเฉพาะ  

ท่ีถวยหลอขาตูกับขาว (กรมควบคุมโรคติดตอ, 2554) กรมควบคุมโรคติดตอทําการศึกษาประสิทธิภาพ

ของผงซักฟอกในการปองกัน และกําจัดยุงลายพบวาน้ําท่ีผสมผงซักฟอก สามารถปองกันยุงลายท่ีวางไข

ไดนาน 14-22 วัน (แลวแตยี่หอของผงซักฟอก) ท้ังนี้ควรตองมีความเขมขนอยางนอย 0.08 % (นั้นคือ 

ในถวยหลอขาตูกับขาวขนาดความจุ 200 -250 มิลลิลิตร ตองใชผงซักฟอกครึ่งชอนชา นอกจากนี้

ยังผงซักฟอกยังมีประสิทธิภาพในการกําจัดยุงลายดวย โดยในการทดลองไดแสดงความเปนพิษตอ

ลูกน้ํายุงลาย สามารถกําจัดลูกน้ํายุงลายระยะท่ี 3 ไดรอยละ 100  

    ค. การใชสารยับยั้งการเจริญเติบโต (insect growth regulator หรือ IGR) 

เชน methoprene เปนตน methoprene เปนสารเคมีสังเคราะหเลียนแบบ  juvenile hornone 

ทําใหการเจริญเติบโตของลูกน้ํามีความผิดปกติ และตัวโมงไมสามารถลอกคราบออกเปน ตัวยุงได 

จึงมีผลกระทบทําใหลูกน้ําและตัวโมงตาย แตสารเคมีชนิดนี้มีราคาคอนขางสูง 

  3) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเฝาระวังโรค ติดตามสถานการณโรคอยางใกลชิด  

โดยการวิเคราะหอัตราปวย อัตราปวยตาย และจัดทําแผนท่ีแสดงจุดท่ีพบผูปวย ผูปวยตามทุกสัปดาห 

หรือทุกวัน เพ่ือวิเคราะหแนวโนมวาจะมีผูปวยใหม หรือมีผูปวยเกิดมากผิดปกติ หรอือาการระบาดใหญ

หรือไม รวมท้ังการบันทึกคา breteau index (B.I.) container Index (C.I.) และ house index (H.I.) 

เพ่ือประเมินความตอเนื่องของกิจกรรมการควบคุมลูกน้ํายุงลาย และมีขอสังเกตวาถาในชวงปลายปตอ 

ตนปจํานวนผูปวยรายเดือนยังคงท่ี และสูงมากกวาปท่ีผานมา สามารถทํานายไดวาจะเกิดการระบาด

ใหญของโรคในปตอไปได 

  (1) ดัชนีบรีโต (breteauiIndex: B.I.) คือ จํานวน ภาชนะท่ีพบลูกน้ํา ตอบาน 

100 หลังคาเรือน เปนคาท่ีดีท่ีสุด ในการประมาณคาความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายในขณะนี้ เพราะวา
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เปนคาท่ีไดมาจากจํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ําตอบานท่ีทําการสํารวจ คาเหลานี้จะทําใหทราบจํานวนภาชนะ

ท่ีพบลูกน้ํายุงลายในบาน 100 หลังคาเรือน หรือจําวนภาชนะท่ีมีลูกน้ําท้ังหมดในพ้ืนท่ี (โดยประมาณ) 

และถาทราบจํานวนลูกน้ําท่ีอยูในภาชนะ หรือจํานวนยุงท่ีเกิดจากภาชนะตอวัน ก็จะสามารถทํานายไดวา 

จะเกิดโรคในพ้ืนท่ีเหลานั้นหรือไม   

   B.I. =  จํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ํา X 100  

                  จํานวนบานท่ีสํารวจท้ังหมด  

    (2) ดัชนีภาชนะ  (container index: C.I.) คือ รอยละของภาชนะท่ีพบลูกน้ํา

ในแงของระบาดวิทยาเปนคาท่ีไมนิยมใช เพราะ คานี้บอกเพียงรอยละของภาชนะท่ีพบลูกน้ํา เทานั้น  

ไมสามารถบอกจํานวนลูกน้ําท่ีอยูในภาชนะเหลานั้นได ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีอาจจะมีจํานวนภาชนะ

ท่ีพบลูกน้ํานอย แตมีจํานวนลูกน้ําท่ีอยูในภาชนะมาก ในทางกลับกันในบางพ้ืนท่ีมีจํานวนภาชนะ

ท่ีพบลูกน้ํามาก แตจํานวนลูกน้ําท่ีอยูในภาชนะมีนอยซ่ึงท้ังสองกรณีมีความสําคัญตอการระบาดของโรค

เปนอยางมาก เพราะวาบางพ้ืนท่ีมีจํานวนภาชนะนอย แตพบวาการระบาดของโรคมีสูลามาก เนื่องจาก

มียุงเกิดจากภาชนะเหลานั้นเปนจํานวนมาก ดังนั้นคานี้จึงไมสามารถทํานายการระบาดของโรคได 

     C.I. =  จํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ํา X 100  

                จํานวนภาชนะท่ีสํารวจท้ังหมด  

      (3) ดัชนีครัวเรือน (house index: H.I.) คือ  คาท่ีใชวัดการแพรกระจาย โรค

ท่ีหยาบท่ีสุด เพราะคานี้จะไมบอกจํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ํา และจํานวนยุงท่ีวางไขจริงๆ ใน บาน

ท่ีพบลูกน้ํา (positive house) อยางไรก็ตาม คานี้จะใชในแนวความคิดท่ีเก่ียวกับรอยละของบานท่ีพบ

ลูกน้ํา และประชาชนเสี่ยงตอการเปนโรคไขเลือดออก 

  H.I. =  จํานวนบานท่ีพบลูกน้ํา X 100  

                     จํานวนบานท่ีสํารวจท้ังหมด  

  4)  ลดระยะเวลาในการควบคุมการระบาดของโรค 

 ( 1) ทุกระดับตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต จะตองมีทีมเฝาระวังสอบสวน 

เคลื่อนท่ีเร็ว (surveillance and rapid response team หรือ SRRT) พรอมท่ีจะดําเนินการและ

อยางนอยในระดับตําบลทีมนี้สามารถออกดําเนินการสอบสวนโรคทันทีท่ีไดรับรายงานการปวยภายใน 

24 ชั่วโมงทุกราย 

     (2) มีการประสานความรวมมือในการควบคุมก ารระบาด ภายในหนวยงาน  และ

ระหวางหนวยงานมีข้ันตอนดังนี้ 

     ก. ประชุมชี้แจงเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ ผูนําชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน กรรมการหมูบาน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือรวมวางแผนการควบคุม

การระบาด 
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     ข. สอบสวนผูปวย รายงานการสอบสวนผูปวย ไดแก  เวลาท่ีเริ่มปวย (onset) 

ประวัติการรักษา สรุปผลการรักษา โดยศึกษาขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข คือโรงพยาบาล  

ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

     ค. ระบุแหลงติดเชื้อ ตองมีขอมูลประวัติกอน ปวย วาผูปวยอยูในพ้ืนท่ีใ ด 

ชวงนับถอยหลงัประมาณ 5-8 วัน (ตามระยะฟกตัวของโรคไขเลือดออก) และขอมูลเจาะลึกถึงสถานท่ี 

ท่ีผูปวยอาจถูกยุงกัด ในเรื่องของความชุกลูกน้ํายุงลาย สภาพแวดลอมของหองพัก บานพักอ าศัย 

มีความเอ้ือตอการเกาะพักอาศัยของยุงลายมากนอยเพียงใด เชน  ความชื้น ความมืด จํานวน

แหลงเพาะพันธุยุงลาย การจัดบาน พฤติกรรมการปองกันยุงลายกัดของผูปวย เปนตน 

 ( 3) การพนสารเคมีกําจัดตัวแกยุงลาย การพนสารเคมี ไมวาจะเปนแบบฝอยละออง  

(ultra low volume หรือ ULV) หรือพนหมอกควัน ( fogging) ตองดําเนินการทันทีภายหลังไดรับ

แจงมีผูปวยเกิดข้ึนภายใน 24 ชั่วโมง โดยพนทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร หางจากบานท่ีพบผูปวย 

และพนจํานวน 2 ครั้ง หางกัน 1 สัปดาห วัตถุประสงคของการพนสารเคมีคือ เพ่ือฆายุงตัวเต็มวัยทันที

ในชวงการระบาดของโรค มิใชเพ่ือลดหรือกําจัดตัวเต็มวัยใหหมดไป กอนปฏิบัติการพนสารเคมีทุกวิธี

และทุกครั้งตองปฏิบัติ ดังนี้ 

       ก. ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีจะพนสารเคมีทราบลวงหนา 1  วัน 

และกอนเวลาปฏิบัติงานอีกอยางนอย 1 ชั่วโมง 

     ข. ใหนําผูปวย เด็ก คนชรา ผูพิการ และสัตวเลี้ยงออกนอกบาน 

       ค. ปดอาหารและเครื่องดื่มกอนพนสารเคมี และเม่ือพนสารเคมีแลวใหป ดไว

อยางนอย 1 ชั่วโมง 

     ง. ใหความรูปองกันอันตราย และพิษของสารเคมีพนหมอกควันอยางยอ  

     จ. กอนปฏิบัติงานใหศึกษาวิธีผสมน้ํายา วิธีพนสารเคมีแตละประเภทไ ดแก 

เครื่องพนฝอยละออง เครื่องพนหมอกควัน อยางละเอียดถ่ีถวน รวมท้ังการศึกษาทิศทางลม และ

แรงลมจากคูมือการพนสารเคมีชนิดนั้นๆ 

       ( 4) การสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลาย ตองสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในภาชนะ

เก็บน้ําและวัสดุตางๆ ทุกชิ้นท่ีมีน้ําขัง และเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายได ท้ังในบานและบริเวณ บาน

ทุกหลังคาเรือน  ในรัศมี 100 เมตร จากบานผูปวย และทําการคํานวณคาดัชนี  B.I., C.I. และ H.I. 

สํารวจลูกน้ํายุงลายในแหลงเพาะพันธุชนิดตางๆ ชวยใหทราบถึงระดับความเสี่ยงของการ ระบาดของ

ไขเลือดออก คานิยมใชวัดความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย ไดแก ดัชนีบรีโต ( breteau index: B.I) 

ซ่ึงหมายถึงการท่ีจํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ํายุงลายใน 100 บาน กลุมงานกีฏวิทยาไดศึกษาหาความสัมพันธ

ระหวางดัชนี บรีโต ( breteau index: B.I.) กับการปรากฏของ ไขเลือดออกพบวา  พ้ืนท่ีสวนใหญท่ีมี

คาดัชนีบรีโต ( breteau iIndex: B.I) สูง จํานวนผูปวยจะสูงข้ึนไปดวยในทางเดียวกัน (กรมควบคุม

โรคติดตอ, 2540) 
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     ก. การสํารวจความชุกหรือความหนาแนนของยุงลาย ในการสํารวจใหใชไฟฉาย

สองดูลูกน้ําในภาชนะเก็บน้ําเหลานั้น และ เจาหนาท่ีจะตองแยกดูแลลูกน้ํายุงลายจากลูกน้ํา ยุงลาย

แบบอ่ืนๆ และจดบันทึกลงในกระดาษแบบฟอรมสํารวจลูกน้ํา กําหนดใหเจาหนาท่ี 1 คน สํารวจลูกน้ํา 

25-30 หลังคาเรือน/วันประกอบดวย 2 สวนดังนี้ คือ  

             ก ) การสํารวจลูกน้ํา หมายถึง การตรวจสอบหาลูกน้ํายุงลายในแหลงเพาะพันธุ

ยุงลาย หรือภาชนะตางๆ ท่ีมีน้ําขังทุกชนิดในสถานท่ีท่ีสํารวจ 

     การสํารวจในบาน หมายถึง การสํารวจหาภาชนะท่ีมีน้ําขัง ภายในบาน 

อาณาบริเวณโดยรอบ เชน ตุมใสน้ําใช น้ําดื่ม ถังซีเมนตเก็บน้ํา ตุมใสน้ําราดสวม ตุมมังกร ตุมดินเผา 

จานรองตูกับขาว จานรองกระถางตนไม แจกัน เศษภาชนะ วัสดุ หรือสิ่งปรักหักพังตางๆ ท่ี มีน้ําขัง 

เชน กะลามะพราว เศษขวดนม เศษแกว ยางรถยนต เปนตน 

     สําหรับการสํารวจในโรงเรียน ใหทําการสํารวจภาชนะเก็บน้ําในอาคารเรียน

ทุกหลัง ทองน้ําและรอบๆ บริเวณโรงเรียน 

       ข ) การสํารวจยุง หมายถึง การ สํารวจหาความหนาแนน ของยุงลา ย 

โดยใหพนักงานกีฏวิทยาจับยุงลายท่ีมาเกาะหรือกัด 

     การสํารวจยุงในบาน จะจับยุงตัวเต็มวัยภายในบาน บริเวณมุมอับท่ี มี

แสงสวางนอย ไมมี การฉีดยาฆาแมลง ไมมีคน เดินพลุกพลาน ในการจับยุงนั้น จะใชคนเปนเหยื่อลอ  

โดยการจับยุงบานละ 20 นา ที พนักงานจับยุง 1 คน จับยุงไดเฉลี่ย 6 หลังคาเรือน/วัน และชวง เวลา

ท่ีจับยุงคือ 09.00-11.00 น. 

     สําหรับโรงเรียน จะจับยุงตัวเต็มวัยในหองสมุด หองพักครู หองพยาบาล 

หองศิลปะและหองเรียน โดยจับท้ังวันเปดเรียน  และวันปดภาคเรียน ชวงเวลาท่ีจับยุงคือ

ชวง 09.00-11.00 น. 

     ข. ความถ่ีของการสํารวจความชุกของยุงลาย โดยทางทฤษฎีแลว การนําเอา

ขอมูลมาใชใหเกิดประโยชน สูงสุด ควร ดําเนินการสํารวจ ทุกเดือน เนื่องจากเปนท่ีทราบกันดีวา

ความชุกชุมของยุงลาย มีความผันแปรตามปริมาณน้ําและความชื้นสัมพันธและอุณหภูมิ หรืออีกนัยหนึ่ง 

คือ ผันแปรตามฤดูกาล ในทางปฏิบัติแลว จะดําเนินการสํารวจทุกเดือนคงเปนไปไดยาก ท้ังดานบคุลากร 

และงบประมาณดวยเหตุนี้ สมควรดําเนินการเปนชวงๆ อยางนอย 4 ครั้งดังนี้ 

       ก ) ชวงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 

       ข ) ชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 

       ค ) ชวงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 

       ง ) ชวงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

23 

2.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
   

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (participatory action research: PAR) ก็คือ 

การแสวงหาความรู ความจริงท่ีถูกตอง เชื่อถือได ตรวจสอบได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีกลุมบุคคล

เขามารวมกันเรียนรูเพ่ือรูจักตัวเอง  ชุมชน สิ่งแวดลอม ใหเห็นปญหาของตัวเอง และเห็นทางแกหรือ

ทางออกจากปญหา  โดยลงมือปฏิบัติจริง ไดผลจริง แกปญหาไดจริง ซ่ึง กมล สุดประเสริฐ (2540 , 

หนา 8) ไดใหความหมายไววา“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( PAR) คือ การวิจัย  คนวา และ

หาความรูตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรแบบเดิม ๆตางกันเพียงแตวา PAR นั้นมีวัตถุประสงค

มุงไปท่ีการแกปญหาในการพัฒนาและเปนการวิจัยท่ีดําเนินไปดวยการมีสวนรวมของชุมชนผูรวมงาน

รวมท้ังในกระบวนการวิจัย และในการมีหุนสวนใชประโยชนของการวิจัย ” ซ่ึงสอดคลองกับ สุภางค  

จันทวานิช (2547 , หนา 68) กลาววา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( PAR) หมายถึง  วิธีการ

ท่ีใหชาวบานเขามามีสวนรวมวิจัย เปนการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขัน

จากทุกฝายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมการวิจัย  นับตั้งแตการกําหนดปญหา การดําเนินการ การวิเคราะห

ขอมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแกปญหาหรือสงเสริมกิจกรรม 

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เปนกระบวนการวิจัยท่ีผูวิจัยจะเลือกหรือกําหนดกิจกรรมอยาง ใด

อยางหนึ่งข้ึนมา ซ่ึงผูวิจัยจะเปนผูพิจารณาวาดีและเหมาะสมแลว จากนั้นก็นํากิจกรรมนั้นๆ มาทดลอง

ปฏิบัติการวาใชไดหรือไมตามสมมติฐานของผูวิจัย  โดยผูวิจัยจะกําหน ดเกณฑในการติดตามและ

ประเมินผล  ตลอดจนควบคุมแนวทางการปฏิบัติและนําผลนั้นมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม

การดําเนินงาน แลวนําไปทดลองใชใหมจนกวาจะไดผลท่ีผูวิจัยพึงพอใจ จากนั้นก็นําไปใชและเผยแพร

ตอไป ซ่ึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้อาจมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมก็ได” 

  2.4.1 หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม 

   1) ใหความสําคัญและเคารพตอภูมิความรูของ ชาวบาน โดยยอมรับวาความรูพ้ืนบาน

ตลอดจนระบบการสรางความรูและกําเนิดความรูในวิธีอ่ืนท่ีแตกตางไปจากของนักวิชาการ 

   2) ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบานดวยการสงเสริม  ยกระดับ และ

พัฒนาความเชื่อม่ันในตัวเองของเขาใหสามารถวิเคราะหและสังเคราะหสถานการณปญหาของเขาเอง 

    3) ใหความรูท่ีเหมาะสมกับชาวบานและคนยากจน โดยใหสามารถไดรับความรูท่ีเกิดข้ึน

ในระบบสังคมของเขา และสามารถท่ีจะทําความเขาใจ  แปลความหมาย ตลอดจนนําไปใชได

อยางเหมาะสม 

    4) สนใจปริทัศนของชาวบานโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจะชวยเปดเผย

ใหเห็นคําถามท่ีตรงกับปญหาของชาวบาน 

    5) ปลดปลอยความคิด การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจะชวยใหชาวบานและ

คนยากจนสามารถใชความคิดเห็นของตนอยางเสรี 
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   2.4.2 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

   1) ชาวบาน ประชาชน จะตื่นตัว ไดรับการศึกษามากข้ึนสามารถคิดและวิเคราะห  

เหตุการณตางๆ ไดอยางถูกตอง 

   2) ประชาชนไดรับการแกไขปญหา การจัดสรรทรัพยากรตาง  ๆมีการกระจายอยางท่ัวถึง

และเปนธรรม รวมท้ังขอมูลขาวสารท่ีสงผลใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 

   3) ผูวิจัยและนักพัฒนาจะไดเรียนรู จากชุมชน ไดประสบการณในการทํางานรวมกับ

ชุมชน อันกอใหเกิดความเขาใจชุมชนไดดีข้ึน และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองอยางแทจริง 

 2.4.3 กระบวนการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

  ความหมายและความสําคัญของกระบวนการมีสวนรวม ไดมีนักวิชาการหลายทาน

ไดใหความหมายของการมีสวนรวม ดังนี้ 

   1) องคการอนามัยโลก (2545 ; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร , 2548, หนา  20) 

ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนวา หมายถึง กระบวนการซ่ึงบุคคลและครอบครั ว 

มีสวนรับผิดชอบในเรื่องสุขภาพอนามัย และสวัสดิการ รวมท้ังชุมชนท่ีอาศัยอยู โดยเนนในเรื่องการพัฒนา

ความรูความสามารถของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซ่ึงมีสวนรวมของชุมชนมีความสําคัญ

ตอการพัฒนาสุขภาพอนามัย ดังนี้ 

   ( 1) การนําเทคโนโลยีทางการแพทยเพียงอยางเดียวมาใช ไมสามารถแกปญห า

สุขภาพในชุมชนไดดีเทากับการดูแลตนเอง 

   ( 2) การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข  ไมสอดคลอง หรือไม เปนท่ียอมรับ

ในชุมชนกอใหเกิดการสูญเปลาเนื่องจากประชาชนไมมารับบริการ 

     ( 3) ชุมชนมีทรัพยากรมากมายท้ังดานวัสดุ อุปกรณ กําลังคนท่ีสามารถนํามา ใช 

ซ่ึงจะทําใหชุมขนยอมรับและเขาถึงการบริการ 

      (4) ประชาชนมีสิทธิและหนาท่ี ท่ีจะมีสวนรวมในการตัดสิน ใจเก่ียวกับกิจก รรม 

ท่ีจะสงผลตอสุขภาพและความเปนอยูของตนเอง 

    2) สมทรง รักษ เผา และสรงคกฎณ ดวงคําสวัสดิ์ (2540 ; อางถึงใน สุทัน ทา วงศมา, 

2548, หนา 30) การท่ีจะพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

ใหยั่งยืนไดนั้น จะตองชวยใหประชาชนและชุมชนมีศักยภาพและความสามารถท่ีจะดําเนินการพัฒนา

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนไดดวยตนเอง ใหชุมชนเขามามีสวนรวมดําเนิ นงาน 

เพ่ือจะชวยใหชุมชนไดพัฒนาในเรื่องตางๆ คือ 

     (1) จะชวยใหแผนงานตางๆ ท่ีวางไวนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ

ความสนใจ ความตองการและคานิยมของประชาชนหรือชุมชน 

      (2) จะไดแนวคิดใหมๆ และภูมิปญญาของชุมชนมาชวยแกปญหาอยางมีประสิทธผิล 

   (3) ชวยใหเกิดการไววางใจและสนับสนุนในการดําเนินงาน 
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    ( 4) ชวยใหชุมชนตระหนักหรือใหความสนใจปญหาและพัฒนาความสามารถ

ท่ีจะนําไปสูการรับผิดชอบในการดําเนินงานดวยตนเอง 

    ( 5) จะชวยใหเกิดการ ประสานงานภายในชุมชน จะ ชวยพัฒนาใหเกิดแนวคิด

ท่ีเปนสังคมประชาธิปไตย 

   3) ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543; อางถึงใน พลเกด อินตา, 2547, หนา 38) 

ใหความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาวาเปนการใหประชาชนเขามามีสวนรว ม

ในกระบวนการ  พัฒนา ตั้งแตเริ่มจนสิ้น สุดโครงการไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผ น 

การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมท้ัง

การรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิธีชีวิต

และวัฒนธรรมของชุมชน 

   4) เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ (2545; อางถึงใน สําเนียง วงศวาน,  2551, หนา 28) 

กลาวถึงการมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลท่ีมีสวนไดสวนเสียในทุกข้ันตอน

ของโครงการพัฒนาชนบท การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปท่ีผูรับการพัฒนาเขามามีสวนกระทําใหเกิด

การพัฒนามิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไป ท้ังนี้เปนการเก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนาท่ีแทจริงและถาวร 

การมีสวนรวมของประชาชนไมใชหมายความเพียงการดึงประชาชนเขามาทํากิจกรรมตามท่ีผู นํา

ทองถ่ินคิดหรือจัดทําข้ึน เพราะแทจริงแลวในหมูบานหรือชุมชน ตางๆ มีกิจกรรมและวิธีดําเนินงาน

ของตนอยูแลว ประชาชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาหมูบานของตนเองไดแตผูบริหารการพัฒนามักไมสนใจ

สิ่งท่ีมีอยูแลว โดยพยายามสรางสิ่งใหมๆ ข้ึนมา เพ่ือใหไดชื่อวาเปนความคิดหรือโครงการของตน 

  2.4.4 รูปแบบของการมีสวนรวม ของประชาชน  การมีสวนรวม ท่ีดําเนินการอยูโดยท่ัวไป

สามารถสรุปไดเปน 5 รูปแบบไดแก 

   1) การรับรูขาวสาร ( public information) มีสวนรวมในรูปแบบนี้ ประชาชน ผูมี

สวนไดสวนเสีย และบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียด ของ

โครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท้ังนี้ การไดรับแจงขาวสารดังกลาว

จะตองเปนการแจงกอนท่ีจะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

  2) การปรึกษาหารือ (public consultation) เปนรูปแบบการมีสวนรวมท่ีมีการจัดการ

หารือระหวางผูดําเนินการโครงการกับประชา ชนท่ีเก่ียวของและไดรับผลกระทบเพ่ือท่ีจะรับ ฟง

ความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติมหรือประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การปรึกษาหารือยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายขอมูลขาวสารไปยัง

ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน และ

เพ่ือใหมีการใหขอเสนอแนะเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

   3) การประชุมรับฟงความคิดเห็น (public meeting) มีวัตถุประสงคเพ่ือให ประชาชน

ฝายท่ีเก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรม และผูมีอํานาจตัดสินใจในการทําโครงการ หรือกิจกรรม นั้น 
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ไดใชเวทีสาธารณะในการทําความเขาใจ และคนหาเหตุผลท่ีจะดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้น

หรือไม การประชุมรับฟงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ รูปแบบท่ีพบเห็นกันบอยไดแก 

     (1) การประชุมในระดับชุมชน (community meeting) การประชุม ลักษณะนี้

จะตองจัดข้ึนในชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทน 

เขารวมเพ่ืออธิบายใหท่ีประชุมทราบถึงลักษณะโครงการ และผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนและ

ตอบขอซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับท่ีกวางข้ึนไดเพ่ือรวมหลายๆ ชุมชน

ในคราวเดียวกัน ในกรณีท่ีมีหลายชุมชนไดรับผลกระทบ 

   ( 2) การประชุมรับฟงความคิดเห็นใน เชิงวิชาการ (technical hearing) สําหรับ

โครงการท่ีมีขอโตแยงในเชิงวิชาการ จําเปนจะตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ  

โดยเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวยอธิบายซักถาม และใหความเห็น ตอโครงการ 

การประชุมอาจจะจัดในท่ีสาธารณะท่ัวไป ผลการประชุม จะตองนําเสนอตอสาธารณะและผูเขารว ม

ประชุมตองไดรับทราบผลดังกลาวดวย 

   ( 3) การประชาพิจารณ (public hearing) เปนการประชุมท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการ

ท่ีชัดเจนมากข้ึน เปน เวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผยไม มีการปดบัง ท้ังฝายเจาของโครงการและ

ฝายผูมีสวนไดสวนเสียจากโครงการ การประชุม และคณะกรรมการจัดการประชุมจะตองมีองคประกอบ

ของผูเขารวมท่ีเปนท่ียอมรับ มีหลักเกณฑและประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน และแจงใหทุกฝาย

ทราบท่ัวกัน ซ่ึงอาจมาจากการรวมกันกําหนดข้ึน ท้ังนีรู้ปแบบการประชุม ไมควรจะเปนทางการมากนัก 

และไมเก่ียวของกับนัยของกฎหมายท่ีจะตองมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุม

จึงอาจจัดในหลายวัน และไมจําเปนวาจะตองจัดเพียงครั้งเดียว หรือสถานท่ีเดียวตลอดไป 

      (4) การรวมในการตัดสินใจ (decision-making) เปนเปาหมายสูงสุดของการ มี

สวนรวมของประชาชน ซ่ึงในทางปฏิบัติ ประชาชนซ่ึงเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้นๆ ไมสามารถ

ดําเนินการใหเกิดข้ึนไดงายๆ อาจดําเนินการใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ เลือกตัวแทนของต น

เขาไปนั่งในคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่งท่ีมีอํานาจตัดสินใจ รวมท้ังไดรับเลือกในฐานะท่ีเปนตัวแทน

ขององคกรท่ีทําหนาท่ีเปนผูแทนประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงจะมีบทบาท ชี้นําการตัดสินใจไดเพียงใดนั้น

ข้ึนอยูกับองคประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆ วาจะมีการวางน้ําหนักของประชาชนไวเพียงใด 

   (5) การใชกลไกทางกฎหมาย รูปแบบนี้ไมถือวาเปนการมีสวนรวมของ ประชาชน

โดยตรงในเชิงของการปองกันแกไข แตเปนลักษณะของการเรียกรอง และปองกันสิทธิของตนเอง

อันเนื่องมาจากการไมไดรับความเปนธรรม และเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีตนเองคิดวาควรจะไดรับ 

โดยในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 ไดใหหลักการเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนไวในหลายมาตรา ซ่ึงประชาชนสามารถใชสิทธิของตนตรารัฐธรรมนูญท้ังในรูปของป จเจก 

และ ในรูปขององคกร ตามท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติตางๆ จากมาตรการ ดังกลาว เชน  

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
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   2.4.5 ระดับของการมีสวนรวม  การ พัฒนาชุมชนมีความจําเปนอยาง ยิ่ง ท่ีจะตองอาศัย

การมีสวนรวมจากชุมชน ซ่ึง ระดับของการมีสวนรวมของชุมชนแตกตางกัน ไป สามารถจัดระดับของ

การมีสวนรวมได ดังนี้      

   1) ระดับการมีสวนรวมของริฟกิน (Rifkin; อางถึงใน วันดี โภคะกุล และอุบลพรรณ  

จุฑาสมิต, 2545) แบงไว 5 ระดับ คือ 

      (1) การมีสวนรวมในระดับต่ําสุด (participate in the benefit of the programs) 

คือ มีสวนรวมในการรับผลประโยชน แตไมมีสวนรวมในการดําเนินการ เปนการรวมมือแบบ passive 

     (2) การมีสวนรวมในดานแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ ทรัพยากรอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน 

(participate in program activities) เปนการรวมมือแบบ active เปนการมีสวนรวมในระดับสูงข้ึน

จากระดับแรก 

     ( 3) การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรร ม (participatein implementing 

programs) เปนการมีสวนรวมในระดับ ท่ีสูงข้ึนมา แตยังไมมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคของโครงการ 

   ( 4) การมีสวนรวมในการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (participate 

in monitoring and evaluating programs) เปนการมีสวนรวมในระดับ สูงสุด หากมีสวนรวม

ในระดับนี้ได จะเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เพราะชุมชนสามารถดําเนินการไดเองครบวงจร โดยท่ีบุคลากร

ของรัฐเปนเพียงผูใหการสนับสนุนเทานั้น 

     2) ระดับการมีสวนรวมของชุมชน แบงเปน 8 ระดับ ไดแก (เฉลิมพล ตันสกุล, 2541) 

   ( 1) ไมมีการมีสวนรวม (no participation) 

   (2) มีสวนรวมในการรับรูขอมูล (information) 

   (3) มีสวนรวมในการรวมปรึกษาหารือ (consultation) 

   (4) มีสวนรวมในการสรางประชามติ (consensus building) 

   (5) มีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision-making) 

   (6) มีสวนรวมในระดับการรวมรับความเสี่ยง (risk sharing) 

   (7) มีสวนรวมในระดับการเปนหุนสวน (partership) 

   (8) มีสวนรวมถึงระดับการจัดการไดดวยตนเอง (self management) 

 3) Cohen & Uphoff (1977; อางถึงใน ธรีะพงษ แกวหาวงษ, 2543) ไดจําแนกประเภท

การมีสวนรวมตามข้ันตอนการมีสวนรวม ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบมากท่ีสุด  

ดังตอไปนี้ 

  ( 1) ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมการตัดสินใจ  (decision-making) ในกระบวนการของ

การตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดท่ีตองกระทําคือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ

ตอจากนั้น เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวของ การตัดสินใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่อง
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ท่ีตองดําเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแตการตัดสินใจใจชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการตามแผนและ

การตัดสินใจ ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

  (2) ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  ในสวนท่ีเปนองคประ กอบของ

การดําเนินโครงการนั้น จะไดมาจากคําถามท่ีวาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และ

จะทําประโยชน  ไดโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและปร ะสานงาน 

การขอความชวยเหลือ ฯลฯ 

  ( 3) ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  (benefits) ในสวนท่ีเก่ียวกับ

ผลประโยชน นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณา

ถึงการกระจายผลประโยชน ภายในกลุมดวยผลประโยชนของโครงการนี้  รวมท้ังผลประโยชน

ท่ีเปนประโยชนในทางบวก และผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชน

และเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย     

  ( 4) ข้ันท่ี 4 การมี สวนรวมในการประเมินผล (evaluation) การมีสวนรวม

ในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญท่ีตองสังเกตคือ ความเห็น  (view) ความชอบ (preferences) และ

ความคาดหวัง (expectation) ซ่ึงมีอิทธิพล สามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 

 4) ธีรพงษ แกวหาวงษ (2543) ไดเสนอข้ันตอนของการมีสวนรวม จะประสบการณ

ภาคสนามในประเทศไทยวา การมีสวนรวมท่ีแทจริงนั้นนาจะมีอยู 4 ข้ันตอน ดังนี้  

     ( 1) ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา ข้ันตอนนี้

เปนสวนแรกท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะถาชาวบานยังไมสามารถเขาใจปญหา และคนควาสาเหตุของ ปญหา

ดวยตนเองได กิจกรรมตางๆ ท่ีตามมาก็ไรประโยชน เพราะจะขาดความเขาใจและมองไมเห็นความสําคัญ

ของกิจกรรมนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ชาวบานเปน ผูอยูกับปญหา และรูจักปญหาของตนเอง ดีท่ีสุด 

แตอาจมองไมเห็นปญหาท่ีเดนชัด เจาหนาท่ีหรือพนักงานจึงเสมือนกระจกเงาคอยสะทอนภาพใหชุมชน

มองเห็นและวิเคราะหปญหาได 

  ( 2) ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเปนข้ันตอนท่ีขาดไม ได 

หากเจาหนาท่ีหรือนักพัฒนาตองการผลงานการพัฒนาใหเสร็จสิ้นโดยฉับไว ก็จะดําเนินการวางแผน

ดวยตนเอง การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนจะชวยใหชุมชนเขาใจปญหา พัฒนาประสบการณ

ของตนเองและสามารถวางแผนไดดวยตนเองในท่ีสุด 

  ( 3) ข้ันท่ี 3 การ มีสวนรวมในการลงทุนและ การปฏิบัติงาน ชุมชนมีทรัพยากร

ท่ีสามารถลงทุนและปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณการทํางานในชนบทอยางนอยก็มีแรงงาน

ของ ตนเปนข้ันต่ําสุดท่ีจะเขารวม ได และในหลายๆ แหงก็สามารถท่ีจะรวมลงทุนในกิจกรรม

หลายๆ ประเภทได การรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหชุมชนรูจักคิดตนทุนใหกับตนเอง

ในการดําเนินงานแตละกิจกรรม และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมท่ีทําข้ึนเพราะจะมีความรูสึก

รวมเปนเจาของ ซ่ึงตางจากสภาพท่ีการลงทุนและการปฏิบัติงานท้ังหมดมาจากปจจัยภายนอก  

จะไมมีอะไรเสียหายก็ไมเดือดรอนมากนัก และการบํารุงรักษา ก็จะไมเกิดข้ึน เพราะรูสึกวาไมใชของ
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ชุมชน นอกจากนั้น การรวมปฏิบัติงานดวยตนเอง ทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรม อยางใกลชิด และ

เม่ือเห็นประโยชนก็สามารถดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นไดดวยตนเองตอไปได 

   ( 4) ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ  

เพราะถาหากการติดตามและประเมินผลขาดการมีสวนรวมของชุมชน แตเปนการดําเนินการของบุคคล 

ภายนอกชุมชนก็ไมสามารถทราบวางานท่ีทําไปนั้น ไดรับผลดี ไดรับประโยชนอยางไรหรือไม ถึงแมวา

การมีผูโตแยงวาการประเมินผลท่ีเท่ียงธรรมท่ีสุด นาจะมาจากบุคคลภายนอกท่ีไมไดยุงเก่ียวกับ

กิจกรรมนั้นๆ แตถาหากคิดถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ีมุงจะพัฒนาคน การคํานึงถึงแตความเท่ียงธรรม 

อาจจะไรประโยชนตามวัตถุประสงคมากกวา เพราะนอกจากจะเปนการประเมินผลแลว ยังเปน

การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินผล และเปนการเผยแพรกิจกรรมออกไปสู

ชุมชนอ่ืนๆ 

  2.4.6 ลักษณะการมีสวนรวม มีผูอธิบายลักษณะการมีสวนรวมไวดังนี้ 

    1) Cohen Uphoff (1998; อางถึงใน บุญชวย มูล สาร, 2548) กลาวถึงลักษณะของ

การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนา โดยท่ัวไปนั้นประชาชนอาจเขารวม

ในกระบวนการตัดสินใจวาจะทําอะไร เขารวมในการนําโครงการไปปฏิบัติ โดยเสียสละทรัพยากรตางๆ 

เชน แรงงาน วัสดุ เงิน หรือรวมมือในโครงการ หรือกิจกรรมเฉพาะดานเขารวมในผลประโยชน

ท่ีเกิดจากการพัฒนาและรวมในการประเมินผลโครงการ 

2) Lee (1970; อางถึงใน บุญชวย มูลสาร, 2548) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวม

โดยการแบงตามบทบาทและหนาท่ีของผูเขามามีสวนรวม ไดแก เปนกรรมการ เปนประธาน เปนสมาชิก 

เปนผูเขารวมประชุม และเปนผูบริจาคเงิน 

 2.4.7 กลยุทธในการทําใหชุมชนมีสวนรวม 

    1) โครงการหรือการพัฒนาท่ีมีจุดเริ่มตนมาจากความคิดริเริ่มของชุมชนเอง จะกอใหเกิด

การมีสวนรวมมาก แตถาโครงการท่ีมีท่ีมาหรือจุดเริ่มตนจากภายนอกชุมชน ระดับการมีสวนรวม

จะนอยลง ดังนั้นจะตองพยายามกระตุนหรือสนับสนุนใหชุมชนมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน

ของตนเอง 

   2) การพัฒนาจะตองเปนลักษณะองครวม เปนสหสาขาวิชาชีพ มีการผสมผสาน  และ

บูรณาการ เพ่ือใหเกิดผลประโยชนตอทุกสวนท่ีเก่ียวของและเปนการสรางพลังใหแกชุมชน กอใหเกิด

การมีสวนรวมมาก ไมควรมุงใหมีการพัฒนาหรือดําเนินการโครงการแบบแยกสวน แยกสาขาหรือ

แยกกลุม เพราะจะเก่ียวของกับคนเพียงบางสวน และไมคอยเกิดผลสัมฤทธิ์และระดับการมีสวนรวม

จะนอย 

   3) สงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกของชุมชนไมวาจะเปนเด็ก ผูใหญ รวมถึงผูสูงอายุ  

มีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังในและนอกระบบการศึกษา เม่ือสามารถทําใหชุมชนเปนชุมชน

แหงการเรียนรูได การมีสวนรวมของชุมชนจะมากข้ึน 
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   4) สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนมีการทําภาพของชุมชนท่ีพึงปรารถนา เพ่ือกําห นด 

ใหเปนเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันของชุมชน เ พ่ือมีโครงการหรือการพัฒนาท่ีจะทําใหชุมชน

เคลื่อนเขาสูภาพของชุมชนท่ีปรารถนาระดับของการมีสวนรวมของชุมชนจะมาก 

   5) โครงการกิจกรรมหรือการพัฒนาใดๆ ท่ีมีความสอดคลองกลมกลืน และเขา กันได

กับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนนั้นๆ ระดับ

การมีสวนรวมจะมาก ในทางตรงกันขามโครงการหรือกิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน

ระดับการมีสวนรวมจะนอย 
14 
2.5 เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม   
 
14   เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมี สวนรวม ( mindmap & AIC for participatory 

planning)14 มีรายละเอียดดังนี้ 
14    ความสําคัญของกระบวนการ A-I-C 

   การพัฒนาชุมชนท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  คือการเปดโอกาสใหบุคคล และผูแทนของ

กลุมองคกรตางๆ ท่ีอยูในชุมชน  ทองถ่ินเขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการกําหนดทิศทาง

ในการพัฒนาชุมชน  รวมตัดสินใจอนาคตของ ชุมชน รวม ดําเนินกิจกรรมการ พัฒนา  และรวมรับ

ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน กระบวนการ A-I-C จะชวยใหชุมชน เขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและ

การตัดสินใจ รวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก

ของชุมชน  เกิดความรูสึกเปนเจาของ  และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนมีสวนรวม

กระบวนการพัฒนาชุมชน  จึงเกิดความตอเนื่อง และกอใหเกิดความสําเร็จสูงจากประสบการณ

ในการพัฒนามีขอสรุปท่ีไดจากการนําเอากระบวนการประชุมนี้มาใชซ่ึงพบวา 

     1) กระบวนการ 14 A-I-C ชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ท้ังในและนอกชุมช น

ท่ีเขามามีสวนรวมมีความกระตือรือรนในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถ่ินมากข้ึน 

     2) การวางแผน แบบมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหผูแทน กลุมตางๆ  ประชาช น

โดยเฉพาะผูรู  กลุมคนจน ผูดอย โอกาส ผูหญิง และเยาวชน เขามามีบทบาทในการรวมคิด  กําหนด

แนวทางการพัฒนา และจัดสรรทรัพยากร การมีสวนรวมในกิจกรรม  และเสริมสรางความเขาใจ

ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนการรวมพลังเชิงสรางสรรค 

     3) ประชาชน กลุมองคกรตางๆ มีความรูสึกเปนเจาของท้ังกิจกรรม โครงการ  ผลของ

การพัฒนา และความเปน เจาของชุมชนทองถ่ิน ทําใหเกิดความมีพลัง รูถึงศักยภาพในการพ่ึงตนเอง 

 กระบวนการ A-I-C เปนการประชุมท่ีกอใหเกิดการทํางานรวมกันเพ่ือจัดทําแผน โดยเปนวิธีการ

ท่ีเปดโอกาส ใหผูเขารวมประชุมไดมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน ความรูประสบการณ นําเสนอขอมูลขาวสาร

ท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจถึงสภาพปญหาความตองการขอจํากัดและศักยภาพของผูท่ีเก่ียวของตางๆ   
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เปนกระบวนการท่ีชวยใหมีการระดมพลังสมองในการศึกษาวิเคราะหพัฒนาทางเลือก เพ่ือใชในการแกไข

ปญหาและพัฒนา เกิดการตัดสินใจรวมกัน  เกิดพลังของการสรางสรรคและรับผิดชอบตอการพัฒนา

ชุมชน ทองถ่ิน เพราะกระบวนการ A-I-C มีข้ันตอนสําคัญคือ 

14   1) ข้ันตอนการสรางความรู (appreciation: A) คือ ข้ันตอนการเรียนรู และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ ข้ันตอนนี้จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคน แสดงความคิดเห็น รับฟงและ

หาขอสรุปรวมกันอยางสรางสรรคเปนประชาธิปไตย  ยอมรับในความคิดของเพ่ือนสมาชิ ก 

โดยใชการวาดรูปเปนสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบงเปน 2 สวน 

     A1: การวิเคราะหสภาพการของหมูบาน ชุมชน ตําบล ในปจจุบัน 

     A2: การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน  อันเปนภาพพึงประสงคในการพัฒนา วา

ตองการอยางไรโดยการวาดภาพมีความสําคัญคือ 

   ( 1) การวาดภาพจะชวยใหผูเขารวมประชุมสามารถจินตนาการ คิด วิเคราะ ห 

จนสรุปมาเปนภาพ และชวยใหผูไมถนัด ในการเขียนสามารถสื่อสารได 

   ( 2) ชวยกระตุนใหผูเขารวมประชุมคิดและ พูด เพ่ืออธิบายภาพ  ซ่ึงตนเอง วาด 

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ ไดซักถามขอมูลจากภาพ  เปนการเปดโอกาส

ใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และกระตุนใหคนท่ีไมคอยกลาพูด ใหมีโอกาสนําเสนอ 

   ( 3) การรวมภาพของแตละบุคคล เพ่ือเปนภาพรวมของกลุมจะชวยใหมีความงายตอ

การรวบรวมแนวคิดของผูเขารวม ประชุม และสรางความรูสึกเปนเจาของภาพ (ความคิด) และสวนรวม

ในการสรางภาพพึงประสงคของกลุม 

    ( 4) จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการประชุมใหมีความสุข และเปนกันเอง ในบางครั้ง

ผูเขารวมประชุม มัก มองวาการวาดภาพเปนกิจกรรมสําหรับ เด็ก  ดังนั้นวิทยากร กระบวนการ

จําเปนตองสรางความเขาใจ และนําเกมตางๆ เก่ียวกับการวางแผน การละลาย พฤติกรรมกลุม หรือ

การวาดภาพเพ่ือการแนะนําตนเอง  หรือวาดภาพสิ่งท่ีตนเองชอบ ไมชอบ  มาใชอุนเครื่อง

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของผูเขารวมประชุม 

14      2) ข้ันตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (influence: I) คือ ข้ันตอนการหาวิธีการและ

เสนอทางเลือกในการพัฒนา  ตามท่ีไดสรางภาพพึงประสงค หรือท่ีไดชวยกันกําหนดวิสัยทัศน ( A2) 

เปนข้ันตอนท่ีจะตองชวยกันหามาตรการ วิธีการ และคนหาเหตุผลเพ่ือกําหนดทางเลือกในการพัฒนา 

กําหนดเปาหมายกําหนดกิจกรรมและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโครงการโดยแบงเปน 2 ชวงคือ 

     I1: การคิด เก่ียวกับกิจกรรมโครงการท่ีจะ ทําใหบรรลุวัตถุประสงค  ตามภาพ

พึงประสงค 

     I2: การจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม โครงการ โดย 

   ( 1) กิจกรรม หรือโครงการท่ีหมูบาน ชุมชน ทองถ่ินทําเองไดเลย 

   ( 2) กิจกรรมหรือโครงการท่ีบางสวนตองการ ความรวมมือ หรือการสนบัสนุนจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีรวมทํางานสนับสนุนอยู  
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    (3) กิจกรรมท่ีหมูบาน ชุมชน ตําบล ไมสามารถดําเนินการไดเอง ตองขอความรวมมือ 

เชน ดําเนินการจากแหลงอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

       3) ข้ันตอนการสรางแนวทาง ปฏิบัติ (control: C) คือ ยอมรับและทํางานรวมกัน

โดยนําเอาโครงการหรือกิจกรรมตาง  ๆมาสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูดําเนินการ ซ่ึงจะรับผิดชอบโครงการ 

โดยข้ันตอนกิจกรรมประกอบดวย 

      C1: การแบงความรับผิดชอบ 

             C2: การตกลงใจในรายละเอียดของการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ  นอกจากนี้

ผลลัพธท่ีไดจากการประชุมคือ 

 (1) รายชื่อกิจกรรม หรือโครงการ ท่ีกลุม องคกรชุมชนดําเนินการได เอง ภายใต

ความรับผิดชอบ และเปนแผนปฏิบัติการของหมูบาน ชุมชน 

   (2) กิจกรรม โครงการท่ีชุมชน หรือองคกรชุมชน เสนอขอรับการสงเสริม สนับสนุน

จากองคกรปกครองทองถ่ิน และหนวยงานภาครัฐท่ีทํางาน หรือสนับสนุนชมุชน 

   (3) รายชื่อกิจกรรม โครงการท่ีชาวบานตองแสวงหาทรัพยากร  และประสา นงาน

ความรวมมือจากภาคีความรวมมือตางๆ ท้ังจากภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน เปนตน 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ยุพยงค นุยืนรัมย, ทัศนีย ศิลาวรรณ และจุฑาพร ทับเพชร  (2548 , หนา 51) ไดศึกษา

การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก กรณีศึกษาหมูบานแหงหนึ่งในอําเภอ

หวยราช จังหวัดบุรีรัมย พบวา ประชาชนมีความตระหนักและใหความสําคัญในการปองกันและกําจัด

ลูกน้ํายุงลายในแหลงเพาะพันธุประเภทตางๆ มีการสํารวจลูกน้ํายุงลายดวยวิธี และความถ่ีท่ีเหมาะสม

มีการปองกันและกําจัดยุงตัวเต็มวัยในครัวเรือนสูงกวากอนการดําเนินการอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ  

(p < 0.001) คา BI, CI, landing rate และ biting rate หลังการดําเนินการต่ํากวากอนดําเนินการ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) สวนคา HI กอนและหลังดําเนินการไมแตกตางกัน (p = 0.164) 

หลังดําเนินการประชากรศึกษามีการปรับปรุงสิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบครอบเรือน และชุมชนดีข้ึน

เม่ือเปรียบเทียบกับกอนดําเนินการ 

 ไพบูลย กาญจนบัตร และคนอ่ืนๆ (2547, หนา 57) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก กรณีศึกษาตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

พบวาระดับความรูเรื่องไขเลือดออกอยูในระดับดีมาก (รอยละ 32.8) รองลงมาระดับดี (รอยละ 30.0) 

ระดับพอใช  (รอยละ  18.9) และระดับต่ํา  (รอยละ  18.3) ระดับจิตสํานึกของประชาชนเก่ียวกับ

ดานสุขภาพ พบวากลุมท่ีมีจิตสํานึกสูงดานสุขภาพ ไดแก กลุม อสม. และผูนําชุมชน สวนเปนกลุมอายุ

ระหวาง 51-60 ป ผลการสํารวจคาดัชนีลูกน้ํายุงลายมีแนวโนมดีข้ึน 
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 ธามพิสิทธิ์ ตีเมืองสอง  (2551, หนา 86) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการปองกันและ ควบคุม

โรคไขเลือดออกของชุมชน : กรณีศึกษา บานขม้ิน หมูท่ี 4 ตําบลกุดสระ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

พบวา การพัฒนาชุมชนโดยการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิค  AIC ไดแนวทาง

ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 3 โครงการ หลังการพัฒนาประชาชนมีความรูเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.001) โดยมีความรูเพ่ิมข้ึนกอนการพัฒนา 9.5 คะแนน และ

ในดานการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.001) 

จากกอนการพัฒนา โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนจากกอนการพัฒนา 11.76 คะแนน  

ดานความตองการไดรับการสนับสนุนพบวา ดานการบริการรักษาพยาบาลตองการใหไดรับการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษาท่ีถูกตองเม่ือถึงสถานพยาบาล ดานการไดรับความรู ใหมีการรณรงค จริงจัง 

ไมควรพ่ึงสารเคมีมากเกินไป ดานการไดรับ คําปรึกษา ตั้งศูนยใหคําปรึกษาเรื่องโรคไขเลือดออก

โดยเฉพาะ มีผูเชี่ยวชาญใหบริการตลอด  24 ชั่วโมง ในชวงมีการระบาดของโรค ดานการไดรับ

การชวยเหลือจากชุมชน ใหชุมชนมีสวนรวมอยางจริงจัง ผลดานการมีสวนรวมพบวา ประชาชน

ในชุมชนไดเขามา มีสวนรวมในทุกข้ันตอน รอยละ 100 ผลจากการดําเนินงานพบวา คาดัชนีลูกน้ํา

ยุงลายลดลง การประยุกตใชเทคนิค AIC เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โดยการพัฒนาศักยภาพและทุกกระบวนการมีสวนรวมสามารถทําใหชุมชนบานขม้ินปลอดโรค

ไขเลือดออกไอยางแทจริง 

 นภาภรณ อินทรสิทธิ์ (2550 , หนา 95) ไดศึกษาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  

โดยการมีสวนรวมของชุมชน บานบอคํา ตําบลคําตากลา อําเภอคําตากลา จังหวัดสกลนคร พบวา  

ประชาชนมีโอกาสไดรับทราบถึงสถานการณโรคมองเห็นถึงปญหาและความรุนแรงของโรคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีสวนรวมแกไขปญหาโรคไขเลือดออก เพ่ิมข้ึน เกิดความภูมิใจท่ีไดรวมปฏิบัติโดยการรวม

ดูแลบานเรือนตนเองและกระตุนระหวางครัวเรือน ใหรวมกันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย มีการสํารวจ

ลูกน้ํายุงลายในครัวเรือนและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ครัวเรือนปลอดลูกน้ํายุงลายลดลงซ่ึงกอนดําเนินการ

วิจัย พบคา BI = 71.8, CI = 7.4 และ HI = 50.0 หลังการดําเนินการวิจัยพบคา BI = 51.9, CI = 5.0 

และ HI = 12.9 และไมพบผูปวยไขเลือดออกในชุมชน 

 สําเนียง วงศวาน (2549, หนา 67) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออก อําเภอจังหาร จังหวัดรอยเอ็ด พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและ

การควบคุมโรคไขเลือดออกโดยระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5 (95%CI = 2.4-2.6, design 

effect = 2.5) ประชาชนมีสวนรวมดานการรับรูผลประโยชนอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.6  

(95% CI = 3.5-3.7, design effect = 2.6) ดานการดําเนินงานอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 2.6  (95% CI = 2.5-2.7, design effect = 1.9) ดานการตัดสินใจในการวางแผน และ

การประเมินผลอยูในระดับต่ํา โดย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.7  (95% CI = 1.5-1.8, design effect = 2.4) 

และมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.6 (95% CI = 1.3-1.8, design effect = 2.5) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

34 

 กรรณิการ จิตบรรเจิดกุล  (2548 , หนา 52) ไดศึกษาประสิทธิผลของโครงการเรงรัด

การมีสวนรวมของแกนนําสุขภาพชุมชน จากการประยุกตรูปแบบแนวคิดการสรางพลัง ทฤษฎีแบบแผน 

ความเชื่อดานสุขภาพ เพ่ือปองกันโรค พบวามีการเปลี่ยนแปลงความรูเรื่องโรคไขเลือดออก การรับรู

แบบแผน ความเชื่อดานสุขภาพ ความภาคภูมิใจในตนเองพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออกถูกตองมากกวากอนเขารับการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการศึกษาการจัดโครงการเรงรัดการมีสวนรวมของแกนนําชุมชนในการปองกันควบคุม โรค

ไขเลือดออก มีสวนชวยทําใหแกนนํามีความรู การรับรูแบบแผน ความเชื่อดานสุขภาพ ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

  บุญชวย มูลสาร (2548 , บทคัดยอ) ไดศึกษาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

อยางยั่งยืน ของประชาชนในตําบลคายผักหวาน อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบวา การมีสวนรวม

ของชุมชนในการวางแผนแกไขปญหาการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกนั้นทําใหเกิดแนวทางปฏิบัติ 

ซ่ึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จท่ีเหมาะสมและยั่งยืนได ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําใชในการจัดทํา

แผนเสนอของบประมาณสนับสนนุจากองคกรทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของได ท้ังนี้นําไปสูการปฏบิัติ 

การติดตามประเมินผล การรับประโยชนรวมกัน 

 ลักขณา เนตร ยัง (2547 , หนา 49) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน แ ละ

ควบคุมลูกน้ํายุงลาย โดยใชแนวคิดเทคนิค AIC ในบานนาสีดา หมูท่ี 7 ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ 

จังหวัดอุดรธานี ไดแนวทางปองกันและควบคุมลูกน้ํายุงลายท้ังหมด 6 โครงการ พบวา คาดัชนีบรีโต  

(B.I.) กอนการดําเนินงานเทากับ  95.41 หลังการดําเนินงานเทากับ 0.76 คาดัชนีภาชนะ ( C.I.) 

กอนการดําเนินงานเทากับ 11.04 หลังการดําเนินงานเทากับ 0.08 คาดัชนีครัวเรือน (HI) กอนดําเนินการ

เทากับ 29.0 หลังการดําเนินงานเทากับ 0.76 จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและ

ควบคุมลูกน้ํายุงลายจะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จและยั่งยืนเพราะชุมชนมีสวนรวม

ในทุกกิจกรรมและชุมชนเปนเจาของโครงการ โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เปนผูใหการสนับสนุนและกระตุนใหชุมชนดําเนินการ 

 จากผลการวิจัยท่ีศึกษาผลของการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยเนนการมีสวนรวม

ของชุมชน ซ่ึงรวมกันระหวางเจาหนาท่ีของรัฐและกลุมแกนนําตางๆ พบวา งานวิจัยสวนมากผลสัมฤทธิ์

ของการควบคุมทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายมีคาความชุกดัชนีลูกน้ํายุงลายลดลง พฤติกรรมของ

ประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเพ่ิมสูงข้ึน และจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกลดลง 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 

research: PAR) มาใชในการวิจัยครั้งนี้ และจะทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขามามีสวนรว ม

ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

35 

 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การ วิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบ มีสวนรวม (participati0ry action research: 

PAR) โดยประยุกตใชเทคนิค AIC (appreciation influence control) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาโรค

ไขเลื อดออก และพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม ของ

ประชาชน จนนําไปสูการประเมินผลรูปแบบปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม

ของ 

 

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชาชนพ้ืนท่ีตําบลเกาะ ลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงแบงเปน 6 หมูบาน มี

จํานวนประชากรท้ังสิ้น จํานวน 2,600 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555) 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง 

 การ คัดเลือกกลุมตัวอยางจะมีการพิจารณาจากผูท่ีมีบทบาทในการจัดการโรคหรือเปน ผูท่ีมี

สวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับโรคไขเลือดออกท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงประกอบดวย  เจาหนาท่ีสาธารณสุข  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุขในองคการ

บริหารสวนตําบล ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม. และตัวแทนประชาชน 

 ซ่ึงในการกําหนดกลุมตัวอยางในครั้งนี้  ผูวิจัยจะจัดใหมีการสุมแบบเจาะจง ( purposive 

sampling) จากประชาชนในพ้ืนท่ีแตละหมูบาน ประกอบดวย 

    1) เจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวนอยางนอย 3 คน 

    2) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดาน สาธารณสุขในองคการ บริหาร สวนตําบล 

จํานวนอยางนอย 2 คน 

    3) ผูใหญบาน จํานวนอยางนอย 1 คน 

    4) สมาชิก อบต. จํานวนอยางนอย 1 คน 

    5) อสม. อยางนอยจํานวน 3 คน ประกอบดวย ประธาน 1 คน และตัวแทนสมาชิก 2 

คน 

    6) ตัวแทนประชาชน อยางนอย จํานวน 15 คน ในแตละหมูบานรวม 6 หมูบาน 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย 

  ชุดท่ี 1 แบบสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลาย แหลงเพาะพันธุ โดยใชแบบประเมินความชุก

ลูกน้ํายุงลาย ในตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ซ่ึงใชในข้ันตอนการคนหาปญหา และ

การประเมิน ผลลัพธ ดวยการวัดดัชนีลูกน้ํายุงลาย ประเมินคา B.I., H.I. และ CI ซ่ึงเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกไดวิธีหนึ่ง วา หลังการดําเนินการแลวจะลดลงตามเปาหมาย

การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกหรือไม  ซ่ึงเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการเก็บขอมูล

ของกระทรวงสาธารณสุข  (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

 ชุดท่ี 2 แบบรายงานอัตราปวยของโรคไขเลือดออกในตําบลเกาะ ลอย อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี ซ่ึงใช ในข้ันตอนการคนหาปญหา และการประเมินผลลัพธ ดวยการวัดอัตรา

ปวย และ อัตราปวยตายดวยโรคไขเลือดออก  ซ่ึงเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของการปองกัน

ควบคุมโรค ไขเลือดออกไดวิธีหนึ่ ง วาหลังการดําเนินการ แลวจะลดลงตามเปาหมายการ

ดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกหรือไม  ซ่ึงเปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการเก็บขอมูลของ

กระทรวง สาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

  ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณสภาพปญหาการ จัดการปองกันและควบคุม โรคไขเลือดออก

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 ท้ังนี้แบบสัมภาษณสภาพปญหาการจัดการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกฉบับนี้ 

ไดรับการตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน (ดังรายนามในภาคผนวก) 

 ชุดท่ี 4 แนวคําถามเพ่ือใชในการประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผน แนวทางการ

ดําเนินการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของประชาชน ตําบลเกาะลอย 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

 ท้ังนี้คําถามเพ่ือใชในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนแนวทางการดําเนินการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของประชาชนตําบลเกาะลอยฉบับนี้ ไดรับการตรวจสอบ

ความถูกตองเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน (ดังรายนามในภาคผนวก)  

 
3.3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย เชิงคุณภาพท่ีเนนการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย ท่ีมี

การประยุกตใชเทคนิค AIC (appreciation influence control) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 ข้ันท่ี 1 การ คนหาสภาพ ปญหาความชุกของแหลงเพาะพันธยุงลาย /แหลง เกิดโรค  

ดําเนินการโดย 

      1) การศึกษา ขอมูลอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกเก็บรวบรวมจากรายงานสถิติ

โรค (รายงาน 506) (กอนการพัฒนารูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

     2) การศึกษา ขอมูลความชุกลูกน้ํา ยุงลาย ดวยความรวมมือระหวาง ผูวิจัย และ

กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทุกหมูบาน โดยการใชแบบฟอรมการสํารวจความชุกลูกน้ํา

ยุงลาย (กอนการพัฒนารูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

  3) การสรุปสภาพปญหา จํานวนผูปวย และขอมูลความชุกลูกน้ํายุงลาย 

 ข้ันท่ี 2 การ วิเคราะหปญหา และการ วางแผนการดําเนินการ เพ่ือ ควบคุมและ

ปองกัน โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 

  1) การสรางความ เขาใจเก่ียวกับความสําคัญของโรคไขเลือดออกใหแก กลุม

ประชากรผานกิจกรรมของชุมชน เชน เวทีชาวบาน การประชาสัมพันธโดยการถายทอดเชิง

การบอก เลาท่ี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางตาม

โครงสรางการ กําหนดกลุมตัวอยาง  จนนําไปสูการประสานงานขอความรวมมือในกระบวนการวิจัย 

และจัดใหมีการประชุม กลุมยอยในแตละหมูบาน  

 ท้ังนีใ้นการประชุมกลุมยอยจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล และการรวมกัน

หาแนวทางการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) การชี้แจงวัตถุประสงค และความสําคัญในการประชุม 

   (2) การสรางบรรยากาศความเปนกันเองรวมกับกลุมตัวอยาง  

   (3) การ ถายทอดขอมูลเก่ียวกับ สภาพปญหาและสถานการณของโรค

ไขเลือดออกในชุมชน ใหแกกลุมตัวอยาง 

 (4) การ หาแนวทางการสราง ความตระหนักของประชาชนในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกรวมกัน 

  2) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาแบบมีสวนรวม เพ่ือนํามาเปนขอมูล ในการวางแผน 

การดําเนินการควบคุมโรค โดยเนนการมีสวนรวมจากกลุมตัวอยาง 

  3) การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเนนการวิเคราะหเชื่อมโยงมาจากสาเหตุ

ของปญหา จนนําไปสูการจัดทํา แผนการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  และผูรับผิดชอบกิจกรรม

ท่ีปรากฏอยูในแผน 

 ข้ันท่ี 3 ดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของประชาชน 

  1) ดําเนินการ ทบทวนแนวทางการ ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม

ท่ีกําหนดไวในแผน 
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  2) ดําเนินการตามแผน การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

 ข้ันท่ี 4 ประเมินผ ลรูปแบบ การควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก แบบมีสวนรวม

ของประชาชนและแผนปฏิบัติการ 

    1) การศึกษา ขอมูลอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกเก็บรวบรวมจากรายงานสถิติ

โรค (รายงาน 506) (หลังการใชรูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

   2) การศึกษา ขอมูลความชุกลูกน้ํายุงลาย  ดวยความรวมมือระหวาง ผูวิจัย และ

กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทุกหมูบาน โดยการใชแบบฟอรมการสํารวจความชุกลูกน้ํา

ยุงลาย (หลังการใชรูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

  3) การสรุปผลเชิงเปรียบเทียบระหวางกอนและหลัง 

 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

 3.4.1 เครื่องมือในการวิจัยชุดท่ี 1 ขอมูลความชุกลูกน้ํายุงลาย เก็บขอมูลโดย ผูวิจัย

ขอความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทําการสํารวจ คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย 

โดยดําเนินการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมูบาน ชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค 

ความสําคัญและรายละเอียดของแบบฟอรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย และลองฝกปฏิบัติ ในวันประชุม

ประจําเดือน พรอมแจกแบบฟอรมการสํารวจใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพ่ือดําเนินการ

สํารวจคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายในละแวกบานรับผิดชอบทุกหลังคาเรือน กอนการดําเนินงาน 

และหลังการดําเนินงาน ทุก 1 เดือน 

  3.4.2 เครื่องมือในการวิจัยชุดท่ี 2 แบบสํารวจอัตราปวย ของโรคไขเลือดออก  เก็บรวบรวม

ขอมูล โดยขอความรวมมือจากผูรับผิดชอบงานควบคุมโรคติดตอของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

พานทอง  ดําเนินการรวบรวมจากรายงานสถิติโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 506) ผูปวย

โรคไขเลือดออกของตําบลเกาะลอย ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และโรงพย าบาล

พานทอง 

 3.4.3 เครื่องมือในการวิจัยชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณสภาพปญหาการจัดการ ปองกัน และ

ควบคุมโรคไขเลือดออก โดยผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณจากเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและ

ผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย 

  3. 4.4 เครื่องมือในการวิจัยชุดท่ี 4 เก็บรวบรวมขอมูลใชบันทึกการสนทนากับกลุมตั วอยาง 

โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมแบบการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม และแผนแนวทางการดําเนินการ

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของประชาชนตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง

จังหวัดชลบุรี (การบันทึกเสียง การจดบันทึก การถายวีดีโอ การถายภาพ) 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 

  3.5.1 การศึกษาสภาพปญหาโรคไขเลือดออก 

   1) พิจารณาจากคาดัชนี (กอนการพัฒนารูปแบบการการควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก) จํานวน 3 คา ท่ีเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ดังนี้  

   คา H.I. (house index) พึงประสงคไมเกิน 10 

   คา C.I. (container index) พึงประสงคไมเกิน 10 

   คา B.I. (breteau index) พึงประสงคไมเกิน 50 

  2) พิจารณาจาก ขอมูลอัตราปวย  อัตราตาย ดวยโรคไขเลือดออก นําสถิติขอมูลการ

ปวย การตายท่ีเก็บรวบรวมไดจาก รายงานสถิติโรค ท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา  (รายงาน 

506) มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน อัตราปวยของผูปวยโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี ไม

เกิน 50 ตอแสนประชากร และอัตราตายของผูปวยโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี ไมเกินรอยละ 0.2 

ของผูปวย โรคไขเลือดออกท้ังหมด  โดยสรุปขอมูลเชิงเรียบเทียบจํานวนผูปวย และผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออกท้ังกอนและหลังการพัฒนารูปแบบการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

 3.5.2 การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  ผูวิจัยจะดําเนินการ วิเคราะหขอมูลเชิงกระบวนการท่ีเกิ ดข้ึนจากการพัฒนารูปแบบ

การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ท่ีเนนการมีสวนรวมตามแนวทางการศึกษาวิจัย และสังเคร าะห

ผลใหไดมาซ่ึงรูปแบบการ ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ท่ีเนนกระบวนการมีสวนร วม

ตามกระบวนการวิจัย 

  1) แบบสัมภาษณ สภาพปญหาการจัดการปองกั นและควบคุมโรคไขเลือดออก  

วิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลแลวนํามาแยกแยะตามประเด็นปญหา 

จากนั้นทําการตีความของขอมูลท่ีได ตามการรับรูของผูใหขอมูล 

  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนแนวทางการดําเนินการปองกันและ ควบคุม

โรคไขเลือดออกวิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวม สรุป คําตอบ จากประเด็นคําถามและตีคว าม

จากการเรียงลําดับคําตอบของขอมูลท่ีได ตามการรับรูของผูใหขอมูล ซ่ึงท้ังหมดเปนการวิเคราะห

เนื้อหาของขอมูลท่ีไดจากผูใหขอมูลท่ีแสดงความเห็น จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ของประชาชน  โดยบรรยายใหเห็นถึงรายละเอียดของการดําเนินการและผลลัพธผลผลิตท่ีเกิดข้ึน

ตามลําดับ 

 3.5.3 การประเมิน ผลรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวน

รวมของประชาชน  
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   1) พิจารณาจากคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (เปรียบเทียบกอนและหลังการ พัฒนา

รูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) จํานวน 3 คา และท่ีเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  

ดังนี้  

   คา H.I. (house index) พึงประสงคไมเกิน 10 

   คา C.I. (container index) พึงประสงคไมเกิน 10 

   คา B.I. (breteau index) พึงประสงคไมเกิน 50 

   2) พิจารณาจาก ขอมูลอัตราปวย  อัตราตาย ดวยโรคไขเลือดออก นําสถิติขอมูลการ

ปวย การตายท่ีเก็บ รวบรวมไดจาก รายงานสถิติโรค ท่ีตองเฝาระวัง ทางระบาดวิทยา  (รายงาน 

506) มาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน อัตราปวยของผูปวยโรคไขเลือดออก ในพ้ืนท่ี ไม

เกิน 50 ตอแสนประชากร และอัตราตายของผูปวยโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี ไมเกินรอยละ 0.2 

ของผูปว ยโรคไขเลือดออกท้ังหมด  โดยสรุปขอมูลเชิงเรียบเทียบจํานวนผูปวย และผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออกท้ังกอนและหลังการพัฒนารูปแบบการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี สวนรวม (participatiry action research: 

PAR) โดยประยุกตใชเทคนิค AIC (appreciation influence control) เพ่ือ ศึกษาสภาพปญหา

โรคไขเลือดออก  และพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  จนนําไปสูการ ประเมินผลรูปแบบปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน ซ่ึงภายใตกระบวนการวิจัยไดเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว 

 ท้ังนี้ผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจะขอนําเสนอผลการศึกษาดังกลาวโดยเรียงตามลําดับ

ของวัตถุประสงคของการศึกษา โดยมีรายละเอียดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพปญหาโรคไขเลือดออกในตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

  สวนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออกโดย การมีสวน รวม

ของประชาชน 

  สวนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดย การมีสวนรวม

ของประชาชน 

 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสภาพปญหาโรคไขเลือดออก 

  สืบเนื่องจากประเด็นปญหาเก่ียวกับโรคไขเลือดออก ผูวิจัยจึงไดทําการเก็บรวบรวม ขอมูล 

สภาพปญหาของโรคไขเลือดออกและความชุกของ ลูกน้ํายุงลาย ในพ้ืนท่ี โดยขอความรวมมือจาก  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อสม.) และ ทําการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา ยุงลาย 

โดยจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค ความสําคัญและรายละเอียด เก่ียวกับ

การสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย โดยใชแบบฟอรมการสํารวจลูกน้ํายุงลาย และลองฝกปฏิบัติ 

ในวันประชุม ประจําเดือน เพ่ือดําเนินการสํารวจคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลายในละแวก บาน

รับผิดชอบทุกหลังคาเรือน ซ่ึงพบคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายมีคา ดังตารางดังนี้ 
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ตาราง 1  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนีบรีโตความชุกลูกน้ํายุงลาย (กอนการกําหนดรูปแบบ 

            การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนบาน

ท่ีสํารวจ 

บานท่ีพบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะท่ี

สํารวจ 

ภาชนะท่ี

พบลูกน้ํา 

คาดัชนีบรีโต (B.I.) 

ผลสํารวจ คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 97 2,785 1,375 843.56 50 

เนินมะขาม 86 67 1,739 774 900.00 50 

สามขา แคโดด 115 94 2,268 1,094 951.30 50 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 116 2,571 1,338 846.84 50 

ตลาดควาย 46 36 597 366 795.65 50 

หนองออ 60 47 417 221 368.33 50 

รวม 628 457 10,377 5,168 822.93 50 

 

  จากตาราง  1 พบวา ผลการสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลายของตําบลเกาะลอย มีคาดัชนี 

บรีโต (Breteau Index: B.I.) คือ จํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ําตอบาน 100 หลังคาเรือน  โดยมีคาเทากับ 

822.93 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 50  

 

ตาราง 2  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนีครัวเรือนความชุกลูกน้ํายุงลาย (กอนการกําหนดรูปแบบ 

            การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนบาน

ท่ีสํารวจ 

บานท่ีพบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะ 

ท่ีสํารวจ 

ภาชนะ 

ท่ีพบลูกน้ํา 

ดัชนีครัวเรือน (H.I.) 

ผลสํารวจ คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 97 2,785 1,375 59.51 10 

เนินมะขาม 86 67 1,739 774 77.91 10 

สามขา แคโดด 115 94 2,268 1,094 81.74 10 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 116 2,571 1,338 73.42 10 

ตลาดควาย 46 36 597 366 78.26 10 

หนองออ 60 47 417 221 78.33 10 

รวม 628 457 10377 5168 72.77 10 
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 จากตาราง 2 พบวา มีคา ดัชนีครัวเรือน (house index: H.I.) คือ คาท่ีใชในแนวความคิด

ท่ีเก่ียวกับรอยละของบานท่ีพบลูกน้ํา และประชาชนเสี่ยงตอการเปนโรคไขเลือดออก  โดยมีคาเทากับ 

72.77 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 10  

 

ตาราง 3  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนีภาชนะความชุกลูกน้ํายุงลาย (กอนการกําหนดรูปแบบ 

            การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนบาน

ท่ีสํารวจ 

บานท่ีพบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะ 

ท่ีสํารวจ 

ภาชนะ 

ท่ีพบลูกน้ํา 

ดัชนีภาชนะ (C.I.) 

ผลสํารวจ คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 97 2,785 1,375 49.37 10 

เนินมะขาม 86 67 1,739 774 44.51 10 

สามขา แคโดด 115 94 2,268 1,094 48.24 10 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 116 2,571 1,338 52.04 10 

ตลาดควาย 46 36 597 366 61.31 10 

หนองออ 60 47 417 221 53.00 10 

รวม 628 457 10377 5168 49.80 10 

 

 จากตาราง 3 คาดัชนีภาชนะ  (container Index: C.I.) คือ รอยละของภาชนะท่ีพบลูก น้ํา 

โดยมีคาเทากับ 49.80 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 10  

 ท้ังนี้จากคาดัชนีบรีโต คาดัชนีครัวเรือน และดัชนีภาชนะ  แสดงใหเห็นวา ผลการสํารวจ

คาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย ท้ัง 3 คา เกินเกณฑมาตรฐานท้ังสิ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตําบลเกาะลอย 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก และมีการระบาดของโรค

ท่ีคอนขางสูง 

 ประกอบกับ จากขอมูลโดยภาพรวมเชิงพ้ืนท่ีอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จากสถิติรายงาน

โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง. 506) ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง ระหวางวันท่ี 

1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 พบวา ตําบลเกาะลอยไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก 

จํานวน 11 ราย คิดเปนอัตราปวย 412 .41 ตอแสนประชากร  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกําหนดไวไมเกิน 50 ตอแสนประชากร แบงเปน เพศชาย 7 ราย  เพศหญิง 4 ราย  

ซ่ึงกลุมอายุท่ีพบ โรคสูงสุด คือ กลุมอายุ 15-24 ป จํานวน 6 ราย รองลงมาคือ กลุมอายุ 10-14 ป  

จํานวน 3 ราย, กลุมอายุ 25-34 ป จํานวน 1 ราย และกลุมอายุ 35-44 ป จํานวน 1 ราย ตามลําดับ 

ซ่ึงจากขอมูลของผูเจ็บปวยดังกลาว หากพิจารณาขอมูลดานการประกอบอาชีพของผูปวย พบวา  
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ผูปวยสวนใหญมีอาชีพ งานบาน  (พอบาน/แมบาน)  ซ่ึงมีจํานวนผูปวยเทากับ 7 ราย  รองลงมา  คือ 

อาชีพรับจาง  4 ราย ท้ังนี้มีการ พบผูปวยสูงสุด อยู ในเดือนตุลาคม จํานวน 4 ราย  เดือนเมษายน  

จํานวน 3 ราย เดือนพฤษภาคม จํานวน 3 ราย และเดือนมิถุนายน จํานวน 1 ราย  

 นอกจากนี้ จากการศึกษาขอมูลแนวทางการแกไขปญหาเก่ียวกับโรคดังกลาว จากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลเกาะลอย และองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย  พบวา ในเบื้องตน พ้ืนท่ีไดมี

การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้ 1) แจกทรายอะเบทแกประชาชนในพ้ืนท่ี 2) ดําเนินการ

พนหมอกควันในบานท่ีเกิดโรค ในวันท่ี 1, 3, 7 ของการเกิดโรค 3) เดินรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน

ควบคุมลูกน้ํายุงลาย 

 ท้ังนี้จากสถานการณขอมูล ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนําไปสูการวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชนตอไป 

 สวนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวน รวม

ของประชาชน 

 สําหรับการ พัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน  ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดมีการนําเทคนิคกระบวนการ

วางแผนแบบมีสวนรวม (appreciation influence control: AIC) เขามาใชในการออกแบบ และ

ดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1) รวบรวม และสรุปขอมูลสถานการณปญหา โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการรวมสรางความเขาใจรวมกับกลุมเปาหมาย

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบลเกาะลอย เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล  

ผูนําใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม .) 

และตัวแทนครัวเรือนท่ีมีผูปวยโรคไขเลือดออก 

  2) ดําเนินการประสานงานท่ีเนนการมีสวนรวมโดยการ ทําหนังสือเชิญ กลุมเปาหมาย 

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบลเกาะลอย จํานวน 3 คน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน 

ผูนําใหญบาน จํานวน 6 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต .) จํานวน 6 คน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 18 คน ตัวแทนครัวเรือนท่ีมีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 

11 คน และตัวแทนประชาชน จํานวน 90 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 136 คน 

  3) ดําเนินการประชุมเพ่ือ พัฒนารูปแบบการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยเนนใหผูเขารวม ไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณ ไดการวิเคราะหปญหาโรคไขเลือดออก และกําหนดทางเลือกรวมกัน โดยใหถือวา

ความคิดของทุกคนมีความหมาย เปนกระบวนการท่ีทําใหผูเขารวมรูสึกเปนเจาของในการดําเนินการ

แกไขปญหา 
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  ท้ังนี้ ในการจัดประชุมดังกลาว ไดมีการ แยกเปนแหงรายหมูบาน  ซ่ึงจัดข้ึน ในระหวางวันท่ี  

10-15 พฤศจกิายน 2555 จํานวน 5 แหง  ซ่ึงประกอบดวย  ศาลาประชาคมหมูบาน  หมูท่ี 1, 

ศาลาประชาคมหมูบาน หมูท่ี 3, ศาลาประชาคมหมูบาน หมูท่ี 5, ศาลาประชาคมหมูบาน หมูท่ี 6 และ 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพ่ือเปนการอํา นวย 

ความสะดวกของผูเขารวมประชุม และไมใหการประชุมกลุมยอยมีจํานวนกลุมท่ีใหญเกินความเหมาะสม

ในการประชุมกลุมยอยเพ่ือการระดมความคิดเห็น ซ่ึงจากการประชุมกลุมยอยในพ้ืนท่ีตําบลโดยภาพรวม 

จํานวน 5 แหงในหมูบาน สามารถสรุปขอมูลเพ่ือนําไปใชในการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน ไดดังรายละเอียดดังตาราง 4 ดังนี้ 

 

ตาราง 4  ผลการประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม 

            ของประชาชน  

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลผลดําเนินการประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

1. การปองกันและควบคุมโรค 

    ไขเลือดออกท่ีผานมา 

    เปนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปองกันและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

1) ขาดทรายอะเบทในการปองกัน ควบคุมลูกน้ํายุงลาย 

2) ขาดการประชาสัมพันธเรื่องการเจ็บปวย 

3) องคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

4) วัสดุ อุปกรณในการปองกันและควบคุมโรคไมเพียงพอ 

5) ประชาชนไมยอมใหพนหมอกควันภายในบาน 

6) ประชาชนไมยอมใหใสทรายอะเบทบอกมีกลิ่นเหม็น 

7) ประชาชนไมใสใจทําลายแหลงเพาะพันธุในบานตนเอง 

8) มีแหลงน้ําขังในชุมชน  

9) ประชาชนมองวาเปนบทบาทหนาท่ีของโรงพยาบาลสงเสริม 

    สุขภาพตําบล และ อสม.  

10) อสม.ดําเนินการท่ัวถึง เนื่องจากตองประกอบอาชีพ 

11) ขาดการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายท่ีตอเนื่อง 

      บางหมูบานไมไดดําเนินการรณรงค 

12) การดําเนินการรณรงคไมพรอมกันท้ังตําบล ไมครบ 

     ทุกหลังคาเรือน 

13) ขาดการประชาสัมพันธ ทางเสียงตามสาย หรือหอกระจายขาว 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลผลดําเนินการประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 

14) การรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายดําเนินงาน  

     โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข 

15) ไมมีหนวยงาน หรือองคกรในทองถ่ินเขารวมดําเนินการกําจัด 

     ลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

16) บานท่ีพบผูปวยขาดการดูแลดานสิ่งแวดลอมภายในบาน 

     การควบคุมโรคไขเลือดออก 

1) เจาหนาท่ีสาธารณสุขดําเนินการควบคุมโรคไขเลือดออกฝายเดียว 

    ไมมีหนวยงานอ่ืนรวมดวย 

2) การพนหมอกควันลาชา โดยพนในวันท่ี 1,3,7 หลังพบผูปวย 

3) การพนหมอกควันไมครอบคลุมพ้ืนท่ี รัศมี 100 จากบานผูปวย 

4) วัสดุ อุปกรณในการควบคุมโรคไมเพียงพอ เชน เครื่องพนหมอก 

    ควันเสีย น้ํายาพนไมมี 

5) ประชาชนไมยอมใหพนหมอกควันภายในบาน 

6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมองวาเปนหนาท่ีของสาธารณสุข 

7) ขาดการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

8) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมทราบวามีผูปวยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

1. เปาหมายการปองกันและ 

    ควบคุมโรคไขเลือดออก 

การกําจัดลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

1) ประชาชาดูแลทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายภายในบานและ 

    นอกบานของตนเอง 

2) มีวัสดุ อุปกรณในการควบคุมโรคเพียงพอ ท่ัวถึง 

 3) ทุกหนวยงานใหความสําคัญในการกําจัดลูกน้ํายุงลายและทําลาย 

    แหลงเพาะพันธุ 

 4) มีการดําเนินงานกําจัดลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุ 

    ยุงลายอยางตอเนื่อง 

 5) ผูปวยในพ้ืนท่ีลดลง หรือไมพบผูปวย 

การดําเนินการควบคุมโรค 

1) ไมเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 
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ตาราง 4  (ตอ) 

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยน 
ขอมูลผลดําเนินการประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

 
2) มีวัสดุ อุปกรณในการควบคุมโรคเพียงพอ 

3) ดําเนินการควบคุมโรคไดทันทีท่ีมีผูปวย 

1. การปองกันและควบคุมโรค   

    ไขเลือดออกเปนอยางไร 

การกําจัดลูกน้ํายุงลายและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

1) ทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ํา 

2) โองน้ําดื่มใหใชฝาปดหรือตาขายเขียวปด 

 3) ใสทรายอะเบททุกภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

 4) คว่ํากะลา กระปองและยางรถยนต และกําจัดโดยวิธีเผาหรือฝง 

 5) ปลอยปลากินลูกน้ําในภาชนะเก็บกักน้ํา 

6) ทําลายแหงเพาะพันธุยุงลายในหมูบาน 

7) รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายอยางตอเนื่อง ครอบคลุม 

    ทุกหลังคาเรือน 

8) ดําเนินการรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายพรอมกัน 

   ท้ังตําบลทุก 3 เดือน  

9) ประชาสัมพันธขอมูล เรื่องไขเลือดออก ทางเสียงตามสาย และ    

    หอกระจายขาวในหมูบาน 

10) การรณรงคหนวยงานในชุมชนเชน นักเรียน สมาชิกองคการ 

     บริหารสวนตําบล ตัวแทนสถานประกอบการเขารวมรณรงคดวย 

11) จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการปองกันและควบคุม 

     ไขเลือดออก 

  

  ผูเขารวมประชุมจํานวนท้ังสิ้นจํานวน  136 คน แบงเปนเพศชาย จํานวน คน เปนเพศหญิง 

จํานวน คน ซ่ึงเปนตัวแทนจาก เจาหนาท่ีสถานีอนามัยตําบลเกาะลอย  จํานวน 3 คน เจาหนาท่ี

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ผูนําใหญบาน จํานวน 6 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) จํานวน 6 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 18 คน ตัวแทนครัวเรือน

ท่ีมีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 11 คน และตัวแทนประชาชน จํานวน 90 คน 
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 ท้ังนี้จากขอมูลผลการประชุมเพ่ือ พัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โดยการมีสวนรวมของประชาชน จากพ้ืนท่ีหมูบาน โดยภาพรวมสามารถสรุปขอมูลตามเทคนิค AIC 

(appreciation infuence control: AIC) ไดดังนี้ 

 ข้ัน A1 สถานการณเก่ียวกับ ปญหาโรคไขเลือดออก และการปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลาย

ผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและทัศนคติท่ีมีตอสถานการณโรคไขเลือดออกและการปองกัน

ควบคุมลูกน้ํายุงลาย ไวดังนี้ 

   1) ประชาชนขาดความรวมมือในการปองกันลูกน้ํายุงลายในบริเวณบานและนอกบาน 

ปารกรางรวมท้ังสิ่งของท่ีไมใชแลว เชน กระปอง กะลา ยางรถยนตทําใหเกิดน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายและมีลูกน้ํายุงลายชุกชมในชุมชน 

  2) การณรงคปองกัน และควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลาย มีการ ดําเนินการ ไมตอเนื่อ ง

ไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประชาชนและองคกรในชุมชน ขาดการมี สวนรวมในการรณรงคปองกันและ

ควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลาย 

  3) อาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน ขาดการ ดูแล  ติดตามในการปองกันและ

ควบคุมโรคกําจัดลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่อง เนื่องจากตองประกอบอาชีพ และเขาใจวาตองเปนบทบาท

ของประชาชนท่ีจะตองดูแลตนเอง  

   4) เจาหนาท่ีสาธารณสุขขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับปญหาโรคไขเลือดออกท่ีเกิดข้ึน

ในพ้ืนท่ีใหกับประชาชน หรือองคกรตางๆ ในพ้ืนท่ี อยางตอเนื่อง 

   5) ทรายอะเบทไมเพียงพอ ไมท่ัวถึงตอการปองกันกําจัดลูกน้ํายุงลายควบคุม

การระบาดของโรค และประชาชนในพ้ืนท่ี 

   6) องคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดความตระหนักในการปองกัน ควบคุม กําจัดลูกน้ํา

ยุงลายและไมใหความสําคัญของการแกปญหาโรคไขเลือดออก 

  7) การพนหมอกควันกําจัด ยุงลายในกรณีท่ีพบ ผูปวยโรคไขเลือดออกลาช า

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ีรัศมี 100 เมตร เนื่องจากขาดวัสดุ อุปกรณ ประชาชนไมใหความรวมมือ

ในการพนหมอกควัน 

 ข้ัน A2 เปาหมายหรืออนาคตท่ีพึงปรารถนาเก่ียวกับโรคไขเลือดออกและการปองกัน ควบคุม

ลูกน้ํายุงลาย  (เปาหมาย การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเกาะลอย ) 

สามารถสรุปเปาหมายการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลเกาะลอย ไดดังนี้  

   1) ประชาชนชวยกันดูแลรักษาความสะอาดในบานและนอกบานของตนเอง 

   2) การณรงคปองกันและควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลายตองดําเนินการตอเนื่องครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี ประชาชน และองคการในชุมชน วัด โรงเรียน มี สวนรวมในการปองกันและควบคุม กําจัด

ลูกน้ํายุงลาย 
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   3) ดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคไขเลือดออกอยางตอเนื่อง  

   4) อาสาสมัครสาธารณสุขติดตามดูแลการปองกัน และควบคุมโรค ไขเลือดออก และ

การปองกันควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่องและจายทรายอะเบทใหท่ัวถึงในพ้ืนท่ี 

  5) มี จํานวนทรายอะเบท ท่ีเพียงพอตอการปองกันควบคุมกําจัด ลูกน้ํายุงลาย และ

มีวัสดุอุปกรณพรอม ในการควบคุมโรคไขเลือดออก กรณีเกิดโรคสามารถดําเนินการควบคุมโรคไดทันที 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดอก 

  ข้ัน I1 เปนข้ันตอนท่ีผูเขารวมประชุมหาวิธีการเพ่ือกําหนดกิจกรรมในการปองกันและแกไข

ปญหาโรคไขเลือดออกและปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลาย สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ 

  1) ประชาชนใน พ้ืนท่ี และกลุม อสม. รวมกัน กําจัดแหลงเพาะพันธุและกําจัด ลูกน้ํา

ยุงลายในบานและนอกบานตนเอง โดยดําเนินการกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร  

  2) จัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับหมูบานในการสุม

ประเมินสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห โดยใชการสํารวจแบบไขวหมูบาน  

  3) จัดกิจกรรม โดย ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจและควบคุมลูกน้ํายุงลาย

ในโรงเรียนและบานของตนเอง 

  1) จัดกิจกรรม รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุและกําจัดลูกน้ํายุงลายในหมูบาน ชุมชน 

เปนประจําทุก 3 เดือน โดยดําเนินการพรอมกันทุกหมูบาน ในเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน,  

กันยายน โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  

เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และองคการตางในชุมชนเขารวมรณรงค  

พรอมท้ังประชาสัมพันธเรื่องโรคไขเลือดออกทางเสียงตามสายทุกสัปดาห  

  2) กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรค  ไขเลื อดออก

ระดับหมูบาน กรณีพบผูปวยโรคไขเลือดออก (คือ เจาของบานจะตองมีสวนรวมชําระคาใชจายในการพน 

หมอกควัน) 

  3) ประสานงานขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากรสาธารณสขุ

ในการจัดหา สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เอกสารความรูในการปองกันและควบคุมกําจัดลูกน้ํายุงลายและ

แกไขปญหาโรคไขเลือดออก 

  4) การควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมี (หมอกควัน) กําจัด

ยุงลายกรณีทีพบผูปวย ตองดําเนินการทันที และตองพนหมอกควันทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร 

จากบานผูปวย พนติดตอกัน 3 วัน และใสทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือน 

 ข้ัน I2 เลือกและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม 

 ในข้ันของการเลือกและการจัดลําดับของกิจกรรมนั้น ผูวิจัยไดมีการนําขอมูลท่ีไดจากการประชุม

กลุมยอยในแตละแหงจํานวน 5 แหง ซ่ึงประกอบดวย ศาลาประชาคมหมูบาน หมูท่ี 1, ศาลาประชาคม
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หมูบาน หมูท่ี 3, ศาลาประชาคมหมูบาน  หมูท่ี 5, ศาลาประชาคมหมูบาน  หมูท่ี 6 และหองประชุม

องคการบริหารสวนตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  มาเปนขอมูลตั้งตนในการจัดลําดับ

ความสําคัญ โดยพิจารณาจากประเด็นปญหาท่ีผูเขารวมประชุมใหความสําคัญเปนลําดับ แรกๆ ของ

การประชุมกลุมยอย และนํามาจัดลําดับความสําคัญ ซ่ึงสามารถสรุปลําดับความสําคัญไดดังนี้ 

  1) การ กําจัดแหลงเพาะพันธุ ยุงลายในบานและนอกบานตนเอง โดยดําเนินการกําจัด

ลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร 

  2) จัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับหมูบานในการ สุม

ประเมินสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห โดยใชการสํารวจแบบไขวหมูบาน 

  3) ประสานงานขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากรสาธารณสขุ

ในการจัดหา สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เอกสารความรูในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

  4) จัดกิจกรรม รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในหมูบานชุมชน เปนประจํา

ทุก 3 เดือน โดยดําเนินการพรอมกันท้ังตําบล ในเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยา ยน 

โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนําชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข และองคการตางในชุมชนเขา รวมรณรงค  พรอมท้ัง

ประชาสัมพันธเรื่องโรคไขเลือดออกทางเสียงตามสายทุกสัปดาห 

  5) จัดกิจกรรม ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจและควบคุมลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน

และบานของตนเอง 

  6) กําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เก่ียวกับการปองกันและ ควบคุมโรคไขเลือดออก

ระดับหมูบาน  กรณีพบผูปวยโรคไขเลือดออก (คือ เจาของบานจะตองมีสวนรวมชําระคาใชจาย

ในการพนหมอกควัน) 

  7) การควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมี (หมอกควัน) กําจัด

ยุงลายกรณีทีพบผูปวย ตองดําเนินการทันที และตองพนหมอกควันทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร 

จากบานผูปวย พนติดตอกัน 3 วัน และใสทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือน 

 ข้ัน C 1 การหาเจาภาพในแตละกิจกรรม 

 จากการวิเคราะหและกําหนดกิจกรรมเพ่ือ ปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออกและ

ปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลาย ในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 

7 กิจกรรม ดังรายละเอียดท่ีกลาวไวขางตน  

 ในการนี้ ผูวิจัยและกลุมเปาหมายจึงไดรวมกันวิเคราะหตัวกิจกรรมท้ัง 7 กิจกรรม  วาควรมี

การกําหนดผูรับผิดชอบหรือเจาภาพอยางไร ซ่ึงสามารถสรุปไดออกเปน 2 กลุมกิจกรรมคื อ 

1) กิจกรรมท่ีพ้ืนท่ีหรือประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดเอง และ 2) กิจกรรมท่ีตอง เนน

การประสานงานรวมกับภาคี เครือขาย หนวยงาน ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1) กิจกรรมท่ีพ้ืนท่ีหรือประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการไดเอง  

  (1) การกําจัดแหลง เพาะพันธุยุงลายในบานและนอก บานตนเองโดยดําเนินการ

กําจัดลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร 

  (2) การจัดตั้งคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับหมูบาน

ในการสุมประเมินสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห โดยใชการสํารวจแบบไขวหมูบาน 

  (3) กําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ระดับหมูบาน  กรณีพบผูปวยโรคไขเลือดออก (คือ เจาของบานตองมีสวนรวมชําระคาใชจาย

ในการพนหมอกควัน) 

  2) กิจกรรมท่ีตองเนนการประสานงานรวมกับภาคี เครือขาย หนวยงาน ท้ัง ในและ

นอกพ้ืนท่ี  

  (1) ประสานงานขอความรวมมือจากองคการบริหารสวนตําบลและบุคลากร

สาธารณสุขในการจัดหา สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ เอกสารความรูในการปองกันและควบคุม โรค

ไขเลือดออก 

  (2) จัดกิจกรรม รณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในหมูบานชุมชน  เปนประจํา

ทุก 3 เดือน โดยดําเนินการพรอมกันท้ังตําบล ในเดือน ธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยา ยน 

โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และองคการตางในชุมชนเขารวมรณรงค พรอมท้ัง

ประชาสัมพันธเรื่องโรคไขเลือดออกทางเสียงตามสายทุกสัปดาห 

  (3) จัดกิจกรรม ใหนักเรียนมีสวนรวมในการสํารวจและควบคุมลูกน้ํายุงลาย

ในโรงเรียนและบานของตนเอง 

  (4) การควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก  โดยการพนสารเคมี  (หมอกควัน)

กําจัดยุงลายกรณีทีพบผูปวย ตองดําเนินการทันที และตองพนหมอกควันทุกหลังคาเรือนในรั ศมี 

100 เมตร จากบานผูปวย พนติดตอกัน 3 วัน และใสทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือน 

 ข้ัน C2 การทําแผนปฏิบัติการใหประชาชนนําไปปฏิบัติซ่ึงเขียนในรูปแบบงายๆ  เหมาะสม 

ครอบคลุมทุกประเด็นตางๆ 

 จากการจัดลําดับคามสําคัญในการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกดังกลาว  ผูวิจัยและ

กลุมเปาหมายไดรวมกันจัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหา โดยมีรายละเอียดดังตาราง 7 ดังนี้
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ตาราง 5  แผนปฏิบัติงานการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและลูกน้ํายุงลาย ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 

ชื่อโครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน แหลงขอรับสิ่งสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 
โครงการทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลายในบาน
และภายในหมูบาน 

1) ทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ํา ทุก 7 วัน  โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ,องคการ
บริหารสวนตําบล 

ประชาชน
กลุมแกนนํา
ทุกคน 

2) โองน้ําดื่มใหใชฝาปดหรือตาขายเขียวปด ทุกวัน 
3) ใสทรายอะเบททุกภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย ทุก 3 เดือน  

4) คว่ํากะลา กระปองและยางรถยนต และกําจัดโดยวิธีเผาหรือฝง ทุก 7 วัน 

5) ปลอยปลากินลูกน้ําในภาชนะเก็บกักน้ํา ปลอยปลาไวตลอด 
6) ตรวจประเมินคาความชุกลูกน้ํายุงลาย  ทุกเดือน 
7) สรุปผลการสํารวจลูกน้ํายุงลายใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
    ตําบลทุกเดือน 

ทุกสัปดาห) 

โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
หมูบาน 

1) ประชุมชาวบานและกลุมแกนนํา 
2) คัดเลือกคณะกรรมการ 
3) แบงหนาท่ีรับผิดชอบ 
4) ตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก   
    และปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลายระดับหมูบาน 

มกราคม 2556 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล, องคการ
บริหารสวนตําบล,
อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประชาชน
กลุมแกนนํา
ทุกคน 

โครงการขอสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ 
ในการปองกัน 
ควบคุมโรค  

1) ติดตอขอรับการสนับสนุนทรายอะเบท 
2) ติดตอขอรับการสนับสนุนเครื่องพนหมอกควัน น้ํายาเคมี และ  
    วัสดุเชื้อเพลิงในการพนหมอกควัน 
3) ติดตอขอรับการสนับสนุนรางวัล ในการประกวดโครงการบาน
ปลอดลุกน้ํายุงลาย 

1 ม.ค 56 – 31 ธ.ค. 56 โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล, องคการ
บริหารสวนตําบล  

คณะกรรมกา
รปองกัน
ควบคุมโรค
ระดับหมูบาน 
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ตาราง 5  (ตอ)  

 

ชื่อโครงการ กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน แหลงขอรับสิ่งสนับสนุน ผูรับผิดชอบ 

โครงการรณรงคปองกัน

และควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

1) รวมเดินรณรงคและกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

    ในหมูบาน ชุมชน ในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน  

    และกันยายน 

2) ใหความรูขาวสารตางๆเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออกและ 

    ลูกน้ํายุงลายภายใยหมูบาน 

ทุก 3 เดือน  

2 ครั้ง / สัปดาห 

รพ.สต.เกาะลอย 

อบต.เกาะลอย 

โรงเรียน, วัด 

ผูนําชุมชน 

รพ.สต, อบต.

เกาะลอย 

ผูดูแลเสียง

ตามสาย 

โครงการควบคุมการ

ระบาดโรคไขเลือดออก 

1) แจงรายชื่อ ท่ีอยู ของผูปวยให องคการบริหารสวนตําบลทราบ  

2) พนสารเคมี (หมอกควัน) วันกําจัดตัวแกยุงลาย ติดตอกัน 3 วัน  

    ในรัศมี 100 เมตร จากบานท่ีเกิดโรคทุกหลังคาเรือน 

3) ทําลายแหลงเพาะพันธุและกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือน 

    ในรัศมี 100 เมตร จากบานท่ีเกิดโรค 

เม่ือเกิดโรค อบต.เกาะลอย 

รพ.สต.เกาะลอย 

อบต.เกาะลอย 

รพ.สต. 

เกาะลอย 
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 อยางไรก็ตาม หากวิเคราะหผลการ พัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

โดยการมีสวนรวมของประชาชน ในภาพรวมเชิงกระบวนการ สามารถสรุปไดเปนข้ันตอน แผนภาพและ

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

สถานการณ

เชิงพ้ืนท่ี
ผลผลิต ผลลัพธการคนหาปญหา การวิเคราะหสาเหตุปญหา 

และวางแผนแกไข
การดําเนนิการแกไข

ปญหาตามแผน
การติดตามผลการ

ดําเนนิงาน

- สถิติโรคไขเลอืดออก              

(รายงาน 506)
- จํานวนผูปวย

- อัตราความชุกนํ้ายุงลาย
- พฤติกรรม/กิจกรรม

ปองกันโรค

- จํานวนประชากร

- จํานวนครัวเรือน
- สภาพพ้ืนท่ี

- การสนับสนุนจากองคกร
ในพ้ืนท่ี เปนตน

การเปรียบเทียบผลการพัฒนารูปแบบ

(พิจารณาจาก จํานวนผูปวย การมีสวนรวมของภาคี อัตราความชุกลูกนํ้ายงลาย)

- แผนการปองกันและ

ควบคมุโรค
-การมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในพ้ืนท่ี
-กิจกรรมการปองกัน

-- ความรวมมือในการทํา
กิจกรรมเพ่ือปองกันและ

ควบคมุโรค

การมีสวนรวมในทุกกระบวนการของภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี
(เชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีดานสาธารณสุขใน อปท. ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม. และตวัแทนประชาชน/ผูปวย)

- การลดลงของจํานวน

ผูปวย
-อัตราความชกุลกูนํ้า

ยุงลายท่ีลดนอยลง 
- ความปลอดภัยตอโรค

โครงการ
รณรงค ควบคุม

ปองกนัโรค

(ราง)แผนการปองกันและควบคุมโรค(ไขเลอืดออก)

โครงการ
ควบคุมการระบาด

โครงการ

ขอสนบัสนุน 

วสัดุ อปุกรณ์ฯ

อ อ อ

การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ภูษณะ  ทองดารา

โครงการ

ทําลายแหล่ง

เพาะพันธ์ยงุลาย

โครงการ

จัดตั�งคณะ

กรรมการป้องกันฯ

 
 

ภาพ 2  รูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 

  จากกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือกออกในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ท่ีเนน ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( participatiory action 

research: PAR) สามารถอธิบายได ดังนี้ 

 ในกระบวนการศึกษานั้น กอนการดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการศึกษานั้น ผูศึกษา

ตองใหความสําคัญกับการศึกษาขอมูลสถานการณเชิงพ้ืนท่ี หรือการศึกษาขอมูลบริบทชุมชน ทองถ่ิน

โดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่อง หรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคไขเลือดออกท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลท้ังขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ในการนํามาใชเปนขอมูลในการตั้งตนตามกระบวนการ ดังนี้ 

คือ 1) การคนหาปญหา 2) การวิเคราะหสาเหตุของปญหาและการกําหนดแผนการแกไข 3) การดําเนินการ

ตามแผนการ และ 4) การประเมินผลการดําเนินงาน ซ่ึงสามารถอธิบาย รายละเอียดในแตละข้ันตอนได 

ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 การคนหาสภาพปญหาความชุกของแหลงเพาะพันธุยุงลาย /แหลงเกิดโรคดําเนินการ

โดย 
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   1) ดําเนินการการศึกษาขอมูลอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก เก็บรวบรวมจากรายงาน

สถิติโรค (รายงาน 506) (กอนการพัฒนารูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

   2) การศึกษา ขอมูลความชุกลูกน้ํา ยุงลาย ดวยความรวมมือระหวาง ผูวิจัย และ

กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทุกหมูบาน  โดยการใช แบบฟอรมการสํารวจความชุกลูกน้ํา

ยุงลาย (กอนการพัฒนารูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

  3) การสรุปสภาพปญหา จํานวนผูปวย และขอมูลความชุกของลูกน้ํายุงลาย 

 ข้ันท่ี 2 การวิเคราะหปญหา และการวางแผนการดําเนินการเพ่ือควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 

  1) เริ่มตนจากการสรางความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของโรคไขเลือดออก และสภาพ

ปญหาในพ้ืนท่ี ใหแกกลุมประชากรผานกิจรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชน เชน เวทีชาวบาน  

การประชาสัมพันธโดยการถายทอดเชิงการบอกเลาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/การพูดใหความรู 

และดําเนินการประสานความรวมมือไปยังภาคีเครือขาย เชน กลุม อสม. เจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และกลุมผูปวย จนนําไปสูการจัดใหมีการประชุมกลุมยอยในแตละหมูบาน  

 ท้ังนี้ ในการประชุมกลุมยอยจะจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล และการ รวมกัน

หาแนวทางการแกไขปญหาโรคไขเลือดออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  (1) การชี้แจงวัตถุประสงค และความสําคัญในการประชุม 

   (2) การสรางบรรยากาศความเปนกันเองรวมกับกลุมตัวอยาง  

   (3) การถายทอดขอมูลเก่ียวกับ สภาพปญหาและสถานการณของโรค

ไขเลือดออก ในชุมชน ใหแกกลุมตัวอยาง 

 (4) การหาแนวทางการสราง ความตระหนักของประชาชนในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกรวมกัน 

  2) การ วิเคราะห สาเหตุของ ปญหาแบบมีสวนรวม เพ่ือนํามาเปนขอมูล ในการ

วางแผน  การดําเนินการควบคุมโรค โดยเนนการมีสวนรวมจากกลุมตัวอยาง 

  3) การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยเนนการวิเคราะหเชื่อโยงมาจากสาเหตขุอง

ปญหา จนนําไปสูการจัดทําแผน การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  และผูรับผิดชอบกิจกรรมท่ีปรากฏ

อยูในแผน 

 อยางไรก็ตามจากการจัดทําแผนการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในครั้งนี้ ไดมีการสรุป

ความสําคั ญและการกําหนดโครงการไวในแผนดังกลาว รวมจํานวน 3 โครงการ ซ่ึงประ กอบดวย 

1) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  2) โครงการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก  

และ 3) โครงการประกวดบานปลอดลูกน้ํายุงลาย ซ่ึงในแตละโครงการก็จะจัดใหมีกิจกรรมยอยสนับสนุน

ในแตละโครงการไวดวย 
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 ข้ันท่ี 3 การดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกแบบของประชาชนมีสวนรวม 

  1) จัดใหมีการ ดําเนินการ ทบทวนแนวทางการ ควบคุม ปองกันโรค

ไขเลือดออก แบบ มีสวนรวมกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี 

  2) จัดใหมีการดําเนินการตามแผน การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ท่ีไดกําหนด ไว 

โดยมอบหมายใหผูท่ีรับผิดชอบโครงการในแตละโครงการไดเปนแกนหลักในการดําเนินงาน และเชื่อมโยง

ไปสูความรวมมือกับภาคีเครือขาย 

 ข้ันท่ี 4 การติดตามผลการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมตามรูปแบบและ

แผนปฏิบัติการ ดําเนินการโดย 

   1) ศึกษา ขอมูลอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกเก็บรวบรวมจากรายงานสถิติโ รค 

(รายงาน 506) (หลังการใชรูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

   2)  การศึกษา ขอมูล ความชุกลูกน้ํายุงลาย ดวย ความรวมมือระหวาง ผูวิจัย

และ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ทุกหมูบาน  โดยการใช แบบฟอรมการสํารวจความชุก

ลูกน้ํายุงลาย (หลังการใชรูปแบบการการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก) 

  3) การสรุปผลเชิงเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการกําหนดแผน การควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออกท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงผลปรากฏวา ตามแผนการควบคุมดังกลาวสามารถปองกันการเกิดโรค

ไขเลือดออกได (สถิติการเกิดโรคเปนศูนยหลังการดําเนินการตามแผน) 

 
 สวนท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

  หลังจากการดําเนินกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ท่ีกําหนดข้ึนโดย เนน

แบบมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามเทคนิค AIC (appreciation infuence control: AIC) ผูวิจัย

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล สภาพ ปญหาของโรคไขเลือดออกและความชุก ของลูกน้ํายุงลาย

หลังการดําเนินงานตามรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

ของตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยขอความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน  (อสม.) รวมดําเนินการ สํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา  โดยใชแบบฟอรมการสํารวจลูกน้ํา 

เพ่ือดําเนินการสํารวจคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย ในพ้ืนท่ีศึกษา  ซ่ึงสามารถสรุปคา ดัชนีความชุก

ลูกน้ํายุงลายไดดังรายละเอียดในตาราง 6  
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ตาราง 6  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนบีรีโตความชุกลูกน้ํายุงลาย (หลังการกําหนดรูปแบบการปองกัน 

            และควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 

จํานวน

บานท่ี

สํารวจ 

บานท่ี

พบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะท่ี

สํารวจ 

ภาชนะ 

ท่ีพบ

ลูกน้ํา 

คาดัชนีบรีโต (B.I.) 

กอน หลัง คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 17 1554 61 843.56 37.42 50 

เนินมะขาม 86 8 1067 39 900.00 45.35 50 

สามขา แคโดด 115 9 1244 48 951.30 41.74 50 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 13 1589 61 846.84 38.61 50 

ตลาดควาย 46 2 327 9 795.65 19.57 50 

หนองออ 60 3 307 11 368.33 18.33 50 

รวม 628 52 6088 229 822.93 36.46 50 

 

 จากตาราง 6 ผลการสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลายของตําบลเกาะลอย พบวา คาดัชนีบรีโต 

(breteau Index: B.I.) คือ จํานวนภาชนะท่ีพบลูกน้ําตอบาน 100  หลังคาเรือน  โดยมีคาเทากับ 36.46 

ซ่ึงนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 50 

 

ตาราง 7  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (หลังการกําหนดรูปแบบการปองกัน 

             และควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนบาน

ท่ีสํารวจ 

บาน 

ท่ีพบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะ 

ท่ีสํารวจ 

ภาชนะ 

ท่ีพบ

ลูกน้ํา 

คาดัชนคีรัวเรือน (H.I.) 

กอน หลัง คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 17 1554 61 59.51 10.43 10 

เนินมะขาม 86 8 1067 39 77.91 9.30 10 

สามขา แคโดด 115 9 1244 48 81.74 7.83 10 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 13 1589 61 73.42 8.23 10 

ตลาดควาย 46 2 327 9 78.26 4.35 10 

หนองออ 60 3 307 11 78.33 5.00 10 
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รวม 628 52 6088 229 72.77 8.28 10 

 จากตาราง 7 คาดัชนีครัวเรือน (house Index: H.I.) คือคาท่ีใชในแนวความคิดท่ีเก่ียวกับรอยละ

ของบานท่ีพบลูกน้ํา และประชาชนเสี่ยงตอการเปนโรคไขเลือดออก  โดยมีคาเทากับ 8.28 ซ่ึงนอยกวา

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 10  

 

ตาราง 8  ตารางแสดงผลการสํารวจคาดัชนีภาชนะความชุกลูกน้ํายุงลาย (หลังการกําหนดรูปแบบ 

             การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 

จํานวน 

บาน 

ท่ีสํารวจ 

บาน 

ท่ีพบ

ลูกน้ํา 

ภาชนะ 

ท่ีสํารวจ 

ภาชนะ 

ท่ีพบ

ลูกน้ํา 

คาดัชนภีาชนะ (C.I.) 

กอน หลัง คามาตรฐาน 

เกาะลอย 163 17 1,554 61 49.37 3.93 10 

เนินมะขาม 86 8 1,067 39 44.51 3.66 10 

สามขา แคโดด 115 9 1,244 48 48.24 3.86 10 

กุมเอนหนองฝาแฝด 158 13 1,589 61 52.04 3.84 10 

ตลาดควาย 46 2 327 9 61.31 2.75 10 

หนองออ 60 3 307 11 53.00 3.58 10 

รวม 628 52 6,088 229 49.80 3.76 10 

 

 จากตาราง 8 คาดัชนีภาชนะ  (container Index: C.I.) คือ รอยละของภาชนะท่ีพบลูกน้ํา  

โดยมีคาเทากับ 3.76 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 10 

 จากคาดัชนีดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวา หลังการดําเนินการตามรูปแบบการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก ตามรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวน รวมของ

ประชาชน  ของตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบผลการสํารวจคาดัชนีความชุกของ

ลูกน้ํายุงลาย ท้ัง 3 คา นอยกวาเกณฑมาตรฐานท้ังสิ้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตําบลเกาะลอยมีโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดโรคไขเลือดออกลดล ง ประกอบกับการพิจารณา ขอมูลจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกของ ตําบล

เกาะลอย จากสถิติรายงานโรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง. 506) ของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอพานทอง ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 พบวา ตําบลเกาะลอยไดรับ

รายงานผูปวยโรคไขเลือดออก มีจํานวนเพียง 1 ราย ซ่ึงเปนผูปวย เพศหญิง อายุ 25 ป มีอาชีพ รับจาง 

คิดเปนอัตราปวย 37.93 ตอแสนประชากร ซ่ึงนอยกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว

คือ ตองไมเกิน 50 ตอแสนประชากร แตจากการรายงานการสอบสวนโรคพบวา  ผูปวยรายดังกลาวไมได
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อาศัยอยูในพ้ืนท่ี เนื่องจากไปประกอบอาชีพอยูตางตําบล จึงไดดําเนินการสงตอผูปวยใหพ้ืนท่ีท่ีผูปวยอาศัย

ดําเนินการควบคุมโรคตอไป 

 ในการนี้จึงสามารถสรุปขอมูลไดอยางชัดเจนไดวา หลังการดําเนินการตาม รูปแบบการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน ของตําบลเกาะลอย อําเภอพาน ทอง 

จังหวัดชลบุรี สามารถ ปองกันกําจัดลูกน้ํายุงลาย ไดในระดับท่ีเห็นผลชัดเจน  กลาวคือ ไมพบผูปวย

โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย  อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  เลยแมแตคนเดียว (ยอดผูปวย

โรคไขเลือดออกหลังการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบเปนศูนย (0)) 

 ผลผลิต และผลลัพธจากการดําเนินการศึกษา 

 ผลผลิตจากการดําเนินการศึกษา 

  1) เกิดการรับทราบขอมูลสถานการณปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีตําบลเกาะลอย  

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

   2) จากการประยกุต ใชเทคนิค ( appreciation infuence control: AIC) ในการศึกษา

ปญหาโรคไขเลือดออก แกนนําไปสูการ พัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมี

สวนรวมของประชาชน ซ่ึงทําใหเกิดเปนโครงการเพ่ือการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดังนี้ 

   (1) โครงการทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในบานและภายในหมูบาน 

   (2) โครงการจัดตั้งคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกหมูบาน 

   (3) โครงการขอสนับสนุน วัสดุ อุปกรณในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก 

   (4) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

   (5) โครงการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก 

 ซ่ึงลวนเปนกิจกรรมท่ีสงผลตอจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกท่ีลดนอยลงจนเปนศูนย (0)  

 ผลผลิต และผลลัพธจากการดําเนินการศึกษา 

 ผลลัพธจากการดําเนินการศึกษา 
  1) จํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกท่ีลดนอยลงจนเปนศูนย (0)  

   2) เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการ เขามามีสวนรวมในการกําหนด รูปแบบ

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 

   3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูวิจัยกับกลุมตัวอยาง ภาคีเครือขาย

ท่ีเขามารวมในกระบวนการศึกษา  เชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน 

  4) เกิดแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนารูปแบบ การปองกันและควบคุม โรค

ไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี (กระบวนการโดยภาพรวม) ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
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   (1) การศึกษา รวบรวม และสรุปขอมูลสถานการณปญหาในพ้ืนท่ี  

   (2) กําหนดกลุมเปาหมาย ภาคีรวมดําเนินงาน และการดําเนินการ ประสานงาน

ท่ีเนนการมีสวนรวมโดยการทําหนังสือเชิญ  

   (3) ดําเนินการประชุมเพ่ือ พัฒนารูปแบบการแกไขปญหาโดยเนนการมีสวนรวมของ

ประชาชน  โดยมี การใชเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบ มีสวนรวม (appreciation influence 

control: AIC) โดยเนนใหผูเขารวม ไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณได

การวิเคราะหปญหาโรค ไขเลือดออก และกําหนดทางเลือกรวมกัน โดย ใหถือวาความคิดของทุก คน

มีความหมาย เปนกระบวนการท่ีทําใหผูเขารวมรูสึกเปนเจาของในการดําเนินการแกไขปญหา 

   (4) การทบทวน วิเคราะหปญหารวมกัน และจัดลําดับความสําคัญของปญหา  

   (5) การระดมความคิดเห็นแบบมีสวนรวมเพ่ือกําหนดแนวทางการแกไข ตามรายประเด็น

ปญหา 

   (6) การกําหนดแผนการดําเนินงาน/กิจกรรม เพ่ือแกไขปญหา และกรอบเวลา  

รายละเอียดกิจกรรม และกําหนดผูรับผิดชอบ 

  5) การดําเนินงานตามรูปแบบ/แผนการดําเนินงาน เพ่ือแกไขปญหาตามแนวทาง  และ

ตามบทบาทท่ีกําหนดไว 

  6) การสรุปผลการดําเนินดําเนินงานตามรูปแบบ/แผนการดําเนินงาน  

  7) การเปรียบเทียบผลการศึกษากอน-หลังการดําเนินงาน  

  8) สรุปผลการศึกษาโดยภาพรวม  
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม AIC มีวัตถุประสงคเพ่ือแ นวทาง

ปองกันและควบคุมปญหาโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน ใชเทคนิคกระบวนการ AIC 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือ ประชาชนในเขตตําบลเกาะลอย การเก็บขอมูลมีท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการสนทนากลุม สัมภาษณเชิงลึกและสังเกตสิ่งท่ีปรากฏข้ึนท่ีไดจาก

การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม การศึกษาในครั้งนี้ไดแบงการศึกษา ออกเปน 2 ระยะ คือ

ระยะเตรียมการ สํารวจขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน การติดตอทีมงานเพ่ือรวมการศึกษาวิจั ย 

การเตรียมกลุมตัวอยางเพ่ือเขารวมโครงการ และเตรียมวัสดุอุปกรณ ระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย  

แบงการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน  

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาโรคไขเลือดออก   

  ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

  ข้ันตอนท่ี 3 ก ารประเมินผลรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนประชาชนท่ีประกอบดวย เจาหนาท่ีสาธารณสุข ผูใหญบาน ผูนําชุมชน 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนครัวเรือนท่ีพบผูปวยโรคไขเลอืดออก 

และตัวแทนประชาชน จํานวน 136 คน จากการประเมินการประชุมกลุมถือวาประสบความสําเร็จ  

กลาวคือ กลุมตัวอยางเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง และมีสวนรวมในทุกข้ันตอน ไดแก 1) การศึกษา

และวิเคราะหปญหา 2) การหาแนวทางแกไขปญหา 3) การวางแผนและดําเนินงานกิจกรรมปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 4) การประเมินผลการดําเนินงาน 

  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมครั้งนี้ไดแบงการศึกษาออกเปน 2 คือ ระยะเตรียมการ 

ไดแก การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีวิจัย การติดตอประสานงานกับผูเก่ียวของเพ่ือรวมการวิจัย  

การเตรียมกลุมตัวอยางเพ่ือเขารวมโครงการวิจัย และเตรียมวัสดุ อุปกรณ ระยะดําเนินการ วิจัย 

แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ข้ันท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหปญหาโดยใชเทคนิค AIC ข้ันท่ี 2 การจัดประชุม 

AIC เพ่ือวางแผนการดําเนินงานแกไขปญหา ข้ันท่ี 3 การวางแผนและดําเนินงานกิจกรรมตามแผน
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ท่ีไดจากการประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานระหวางดําเนินการ

และเม่ือครบกําหนดการศึกษา โดยการประเมินผลจากการดําเนินโครงการท่ีไดจากการ ประชุม AIC 

และประเมินผลประสิทธิผลของการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จากคา B.I., 

H.I., C.I. และผูปวยโรคไขเลือดออก หลังดําเนินการเปนประจําทุกเดือน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  

 ผล การศึกษาสภาพปญหาโรค ไขเลือดออก พบวา คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย คือ คาดัชนี 

บรีโต (B.I.) เทากับ 822.93 คาดัชนีครัวเรือน  (H.I.) เทากับ 72.11 และคาดัชนีภาชนะ (C.I.) เทากับ 

49.80 และพบผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 11 ราย  คิดเปนอัตราปวย 412 .41 ตอแสนประ ชากร 

ซ่ึงคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย ท้ัง 3 คา และอัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข กําหนด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  มีโอกาสเสี่ยงตอการ เกิดโรคไขเลือดออก 

และมี การระบาดของโรคท่ีคอนขางสูง  และประชาชนยังไมมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรค

อีกท้ังยังขาดวัสดุ อุปกรณ ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

ผลการประชุมแผนแบบมีสวนรวม AIC ไดทําตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว มีผูเขารวมประชุม 136 คน 

ท่ีประชุมมีมติคัดเลือดโครงการท่ีจะดําเนินการจํานวน 5 โครงการ คือ 1) โครงการทําลายแหลงเพาะพันธุ

ยุงลายในบานและภายในหมูบานเริ่มดําเนินโครงการเดือนมกราคม 2556-ธันวาคม 2556 กลวิธี

ในการ ดําเนินงาน ทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ํา โองน้ําดื่มน้ําใชใหใชฝาปด หรือ ตาขายเขียว ปด 

ใสทรายอะเบทในภาชนะท่ีเปนแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย คว่ํากะลา กระปอง ยางรถยนตหรือ

ภาชนะอ่ืนท่ีมีน้ําขังหรือดําเนินการกําจัดโดยวิธีเผาหรือฝงกลบ การปลอยปลาหางนกยูง ทําความสะอาด

ถางหญาท่ีรกรางภายในหมูบานทุกวันศุกร และมีมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ทําใหประชาช น

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปองกันและควบคุมลูกน้ํายุงลาย ท่ีดีข้ึน 2) โครงการจัดตั้ง

คณะกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกหมูบานซ่ึงคัดเลือกโดยแกนนําและประชาชน ทําหนาท่ี

เก่ียวกับการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก และจัดตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หมูบาน 

เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันของประชาชน 3) โครงการขอสนับสนุน วัสดุ อุปกรณในการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออก ดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับหมูบาน โดยขอรับการสนับสนุนทรายอะเบท 

เครื่องพนหมอกควัน น้ํายาเคมี และวัสดุเชื้อเพลิงในการพนหมอกควัน รวมท้ังของรางวัลจากองคการ

บริหารสวนตําบลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกและ

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 4) โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลื อดออก รวมเดินรณรงค

และกําจัดแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย ในหมูบาน ชุมชน ในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และ

กันยายน 5) โครงการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก แจงรายชื่อ ท่ีอยู ของผูปวยใหองคการ

บริหารสวนตําบลทราบ พนสารเคมี (หมอกควัน) วันกําจัดตัวแกยุงลาย ติดตอกัน 3 วัน ทําลาย

แหลงเพาะพันธุและกําจัดลูกน้ํายุงลายทุกหลังคาเรือนในรัศมี 100 เมตร จากบานท่ีเกิดโรค จากโครงการ
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ท้ัง 5 ไดนํามาเขียนแผนปฏิบัติการ ระบุกลวิธีดําเนินการ ระยะเวลา แหลงขอรับการสนับสนุน และ

ผูรับผิดชอบ ทําใหแผนปฏิบัติการเปนรูปธรรมและสามารถนําไปจัดทําแผนทองถ่ินหรือหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของได 

 การมีสวนรวมในการพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชน พบวา

ประชาชนและตัวแทนแกนนําชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน โดยเริ่มจากการคนหาปญหา  

การวิเคราะหปญหาการกําหนดแนวทางแกไขปญหาและรวมถึงการดําเนินการแกไขปญหาโดยชุมชน

พ่ึงตนเอง สงผลใหเกิดผลเปนรูปธรรมซ่ึงการมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงานนับเปนโอกาส

ใหทุกคน ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ สามารถนําเสนอแนวคิดของตนตอกลุม ใหมี

ความเขาใจ สภาพปญหา ความตองการ และขอจํากัดท่ีมี ทําการจัดวางแผนงานโครงการรวมกัน

แกไขปฏิบัติในทุกข้ันตอน ประกอบกับ การเขามามีสวนรวมสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบล

เกาะลอย ในบริบทของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 ผลการประเมินผลรูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  หลัง จาก การดําเนินกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ท่ีกําหนดข้ึน

โดยเนน แบบมีสวนรวม ของประชาชนในพ้ืนท่ี จาก การสํารวจคาดัชนีความชุกของลูกน้ํายุงลาย

ในพ้ืนท่ีศึกษา  สามารถสรุปเปรียบเทียบคา ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย กอน-หลังการดําเนินการ ได

ดังรายละเอียดในตาราง 9 

  

ตาราง 9  ตารางเปรียบเทียบผลการสํารวจคาดัชนภีาชนะความชุกลูกน้ํายุงลาย (กอน-หลังการกําหนด 

            รูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก) 

 

ชื่อหมูบาน 
ดัชนีภาชนะ (B.I.) ดัชนีภาชนะ (H.I.) ดัชนีภาชนะ (C.I.) 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

เกาะลอย 843.56 37.42 59.51 10.43 49.37 3.93 

เนินมะขาม 900.00 45.35 77.91 9.30 44.51 3.66 

สามขา แคโดด 951.30 41.74 81.74 7.83 48.24 3.86 

กุมเอนหนองฝาแฝด 846.84 38.61 73.42 8.23 52.04 3.84 

ตลาดควาย 795.65 19.57 78.26 4.35 61.31 2.75 

หนองออ 368.33 18.33 78.33 5.00 53.00 3.58 

รวม 822.93 36.46 72.77 8.28 49.80 3.76 
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 จากตาราง 9 พบวา สามารถลดคาดัชนีลูกยุงลายต่ํากวาเกณฑมาตรฐานได โดย คาดัชนีบรีโต 

(B.I.) เทากับ 36.46 คาดัชนีครัวเรือน (H.I.) เทากับ 8.28 คาดัชนีภาชนะ  (C.I.) คือ เทากับ 3.76 

ซ่ึงต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวไมเกิน 50, 10, 10 ตามลําดับ อีกท้ังไมพบผูปวยดวยโรคไขเลือดออก

ในพ้ืนท่ี และจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงทําใหคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายลดลงหลังดําเนินการ 

 
5.2 อภิปรายผล 

 
 การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน 

ตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีประเด็นท่ีนาอภิปราย คือ  

 5.2.1 การศึกษาสภาพปญหาโรคไขเลือดออก จําเปนตองใหประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย

ในชุมชนเขามามีบทบาทในการคนหาปญหาโรคไขเลือดออก เพ่ือกระตุนใหทราบถึงสภาพปญห า

โรคไขเลือดออกท่ีแทจริงของชุมชน  

 5.2.2 การพัฒนารูปแบบการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการ มีสวนรวมของ

ประชาชน โดยประยุกตใชเทคนิค AIC ในกลุมเจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ผูใหญบาน ผูนําชุมชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนทําให

ชุมชนเริ่มตระหนักถึงปญหาโรคไขเลือดออกโดยรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา ซ่ึงไดมา 6 โครงการ  

ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการหาแนวทาง และจัดทําแผนปฏิบัติการการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุทัน ทาวงศมา (2548) ท่ีพบวา ชุมชนไดรวมมือกันกําหนด

มาตรการควบคุมแหลงเพาะพันธยุงลายภายในชุมชน และจากการสํารวจทางกีฏวิทยาพบวา คาดัชนี

ลูกน้ํายุงลายลดลง นับไดวากระบวนการประเมินชุมชนแบบมีสวนรวมทําใหประชาชน เกิดการเรียนรู

และเขาใจปญหาของชุมชนเอง ชุมชนยอมใหความรวมมือในการแกไขปญหา  

 5.2.3 การประเมินรูปแบบการ ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวม ของ

ประชาชน พบวา ประชาชนใหความตระหนัก เห็นความสําคัญ และใหความรวมมือในการสํารวจและ

ทําลายแหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย ทําใหคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลายหลังการพัฒนารูปแบบการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย คาดัชนีบรีโต (B.I.) คาดัชนี

ครัวเรือน  (H.I.) และคาดัชนีภาชนะ  (C.I.) ลดลงและมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน และไมมีผู ปวย

โรคไขเลือดออก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประภาส จิตตาศิรินุวัตร, ประกอบ เครือวรรณ  และ

สมโชค แบนเพชร (25 45, บทคัดยอ) พบวา การมีสวนรวมของชุมชนแบบองครวมทําใหคาดัชนี

ความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมตัวอยางมีความรู ทัศนคติและ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกเพ่ิมข้ึน และผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวาการะบวนการสรางชุมชน ใหมี
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สวนรวมนั้นตองจูงใจใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใหไดตองสรางความตระหนักวาเปนปญหา

ของชุมชน และเปนปญหาของหนวยงานภาครัฐ 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 5.3.1 การประยุกตใชเทคนิค AIC การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือหาแนวทางแกไข ปญหา

และปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลาย ทําใหไดรูปแบบและแนวทางในการปองกัน ควบคุมกําจัดลูกน้ํายงุลาย 

มีองคกร กลุมแกนนําชุมชน ในกลุมตัวอยางท่ีมีศักยภาพและเขมแข็งในการปองกันควบคุมลูกน้ํายงุลาย 

และเกิดการทีสวนรวมของชุมชนในการรวมรับผิดชอบแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในหมูบาน ทําให

ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการควบคุมลูกน้ํายุงลายถูกตองมากข้ึน และสงผลใหคาดัชนี

ความชุกลูกน้ํายุงลายลดลง แตโรคไขเลือดออกยังเปนปญหาท่ีสําคัญจําเปนตองมีการปองกันและควบคุม

อยางตอเนื่อง ถาประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและควบคุมลูกน้ํายุงลายชุมชนก็สามารถ

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกไดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ จึงเห็นวา ควรนําเทคนิค AIC ไปใช

ในการปองกันโรคไขเลือดออกในหมูบานอ่ืนๆ หรือนําไปใชในการแกไขปญหาสาธารณสุขอ่ืนๆ ไดดวย 

 5.3.2 การดําเนินงานปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกันควบคุมปญหาโรคไขเลือดออก

ใหตอเนื่องและยั่งยืน เจาหนาท่ีสาธารณสุขและกลุมแกนนําในพ้ืนท่ีตองเปนผูกระตุนและสนับสนุน

การทํากิจกรรมของประชาชนอยางตอเนื่องเปนระยะๆ 

 5.3.3 การมีสวนรวมของประชาชนควรกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกดาน ไดแ ก 

การวิเคราะหปญหา การหาแนวทางแกไขปญหา การปฏิบัติการตามแผน และการประเมิน ผล 

ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกประสบผลสําเร็จ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.3.4 การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญ บาน 

ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําห มูบาน 

ในการดําเนินงานปองกันควบคุมลูกน้ํายุงลายเพ่ือปองกันควบคุมปญหาโรคไขเลือดออกจะ ทําให

การดําเนินงานประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน เนื่องจากกลุมผูนําชุมชนเปนบุคคลท่ีมีบทบาทในชุมชน 

ดังนั้นการดําเนินงานดานสาธารณสุขอ่ืนๆ ควรนําผูนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 

 5.3.5 ความรวมมือจากชุมชนนั้น มีประชาชนบางสวนท่ียังไมเขารวมกิจกรรมซ่ึงจําเปนอยางยิง่

ท่ีจะตองนําขอมูลนั้นไปศึกษาหาแนวทางแกไขและพัฒนาเพ่ือนําไปสูการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสียใหท่ัวถึงและครอบคลุมทุดกลุมเปาหมาย 
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5.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 

 5.4.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปองกัน และ

ควบคุมโรคไขเลือดออก การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียงของและศึกษาถึง

ความตองการของหนวยงานเพ่ือนําผลการศึกษาไปใชสําหรับวางแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองเหมาะสม

ตอไป 

 5.4.2 ควรทําการศึกษาเพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก 

 5.4.3 ควรทําการศึกษาการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของในการปองกันควบคุมโรค

ไขเลือดออกในชุมชน 

 5.4.3 ควรทําการศึกษา การทีสวนรวมในกลุมนักเรียนแล ะเยาวชน ใหเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินการควบคุมลูกน้ํายุงลาย เพ่ือปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
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เครื่องมือในการวิจัยชุดท่ี 1 แบบสํารวจความชุกของลูกน้ํายุงลาย  แหลงเพาะพันธยุงลาย ในตําบลเกาะลอย อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 
วันที่สํารวจ.................................................................................  ผูสํารวจ................................................................................. 
จังหวัด...................................อําเภอ/เขต....................................................ตําบล/แขวง..................................................หมูที่................ 
ทองที่   เทศบาล   สุขาภิบาล   หมูบาน / ชนบท  
      บาน    จํานวนประชากรทั้งหมด...................................... คน  
ลักษณะชุมชน  ชุมชนพาณิชย  ชุมชนแออัด   ชุมชนบานพักอาศัย  
       โรงเรียน...........................................................จํานวนประชากร / นักเรียน ทั้งหมด.........................................คน  
       โรงพยาบาล....................................................................  

บานเลขที่/โรงเรียน/
โรงพยาบาล 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

พื้นที่
สํารวจ 

น้ําใช น้ําด่ืม ขาตูกันมด 
จานรอง
กระถาง 

แจกัน 
ยางรถยนต

เกา 
อางบัว 

เศษภาชนะที ่
ไมใช 

อื่นๆ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ ทั้งหมด พบ 

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

  
นอกบาน                     

ในบาน                     

 
74 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

75 

เครื่องมือชุดท่ี 2 แบบสํารวจอัตราปวยโรคไขเลือดออก  
 

 
บัตรรายงานผูปวย   แบบรายงาน  506 

 
ขายงานเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

โทร. 0-2590-1787 , 0-2590-1785 
โรค   
 อหิวาตกโรค  01  ไอกรน  24  พิษสุนัขบา  42 
 อุจจาระรวง  02  บาดทะยัก  25  Leptospirosis  43 
 อาหารเปนพิษ  03  บาดทะยัก ในทารกแรกเกิด  53  สครับไทยฟส  44 
 บิด Dysentery, unspecified 04  ไขเด็งกี่ (Dengue fever) 66  แอนแทรกซ  45 
 Bacillary (Shigellosis)  05  ไขเลือดออก (DHF)  26  ทริคิโนสิส  46 
 Amoebic  06  ไขเลือดออกช็อค (DSS)  27 โรคจากการประกอบอาชีพ 

 Enteric fever  07  ไขสมองอักเสบ(Encephalitis,unspecified)  
28 

 ถูกพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

 Typhoid  08  Japanese encephalitis  29 (ระบุ)….…………..47 
 Paratyphoid  09 

 ตับอักเสบ (Hepatitis, unspecified)  10 
 มาลาเรีย  PV  PM  PF  MIXED 30 
 โรคปอดบวม (Pneumonia)  31 

 พิษจากโลหะหนัก  
     (ระบุ)………………48-49 

 A 11             D 69  วัณโรคปอด (ที่ตรวจพบเชื้อ)  32  พิษจากสารตัวทําลาย 
 B 12             E 70  เยื่อหุมสมอง (TB. meningitis)  33 (ระบุ)…….………..50 
 C 13  ระบบอื่นๆ ………………………….. 34  พิษจากแกสสารไอระเหย 

 โรคตาแดง (haemorrhagic conjunctivitis)  14  โรคเร้ือน  35 (ระบุ)…………………51 
 ไขหวัดใหญ  15  คุดทะราดระยะติดตอ  36  โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 
 หัดเยอรมัน  16  กามโรค (ระบุ)…………….. 64 
 สุกใส  17    ซิฟลิส (ระบุ) ระยะ………………. 37  โรคจากปจจัยทางกายภาพ 
 ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ  18    หนองใน  38 (ระบุ)……………….. 67 
 ไขกาฬหลังแอน  19    หนองในเทียม  39  คางทูม  52 
 กลามเนื้ออัมพาตออนปวกเปยกแบบเฉียบพลัน(AFP) 65  แผลริมออน  40  อาการภายหลังไดรับวัคซีน(AEFI) 78 
 โปลิโอมัยเอไลติส  20  ฝมะมวง  41         ระบุ)…………………………. 
 หัด 21 
      หัดที่มีโรคแทรก (ระบุ)……………………..….…. 22 

 เริมที่อวัยวะเพศ  79 
 หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก  80 

 Hand Foot Mouth diseaseHFM) 71 
 Melioidosis72 

 ไขคอตีบ 23  โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ(ระบุ)….81  โรคอื่น ๆ (ระบุ)…………………. 

 
ชื่อผูปวย…………………………………………………………………… H.N. …………………..……เลขประจําตัวประชาชน………….…………………...... 
ชื่อบิดา – มารดาหรือผูปกครอง (สําหรับผูปวยเด็ก ที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป)……………………………….อาชีพของบิดา-มารดา………………………………… 

เลขที่  E0 สสจ.ที ่.................... 
เลขที่ E1 สสจ.ที่..................... 
เลขที่  E0 สสอ.ที่................... 
เลขที่ E1 สสอ.ที่..................... 
เลขที่  E0 รพ/สอ.ที่................... 
เลขที่ E1 รพ./สอ.ที.่.................... 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

76 

เพศ 
1  ชาย 
2  หญิง 
 

อายุ 
ป…………………………. 
เดือน…………………… 
วันที่……………() 

ภาวะสมรส 
1 โสด 
2 คู 
3 หยาราง 
4 หมาย 

สัญชาต ิ
 คนไทย 
 คนตางชาติ ประเภท    1  2 
ระบุสัญชาติ………………………………. 

งานท่ีทํา 
 

…………………………. 
() 

ท่ีอยูขณะเริ่มปวย 
บานเลขท่ี/ถนน                                   หมูท่ี                        ตําบล                                 อําเภอ                                    
จังหวัด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..    1  ในเขตเทศบาล 
สถานที่ใกลเคียง ……………………………………….………………………………………()                     ()             2  อบต. 

วันท่ีเริ่มปวย วันพบผูปวย สถานที่รักษา ประเภทผูปวย 
วันที่………....…() 
เดือน……,,,.....()
พ.ศ.………….() 

วันที่…...........() 
เดือน……..…()
พ.ศ……...…..() 

1 รพ.ศูนย 
2 รพ.ทั่วไป 
3 รพ.ชุมชน 

4 คลินิกของราชการ 
5 สอ. 
6 รพ.ราชการใน กทม. 

7 คลินิก รพ.เอกชน 
8 บาน 

1 ผูปวยนอก 
2 ผูปวยใน 

สภาพผูปวย 
   หาย           ไมทราบ 
   ตาย       
   ยังรักษาอยู 

วันที่ตาย 
วันที่…………..() 
เดือน……....…()
พ.ศ.…………..() 

ชื่อผูรายงาน 
 

………………… 

สถานที่ทํางาน 
 

………………… 

จังหวัด 
 

…………………… 
() 

วันที่เขียนรายงาน 
 

…………………… 
() 

วันที่รับรายงานของ สสอ. 
 

……………………………….() 

วันที่รับรายงานของ สสจ. 
 

…………………….……() 

วันที่รับรายงานของสํานักระบาดวิทยา 
 
………………….……() 

ใหทําเคร่ืองหมาย x ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 
และกรอกรายละเอียดในชองวางใหครบถวนและชัดเจน  
ยกเวนใน   

*นิยาม ตางชาติประเภท 1 คือ ชาวตางชาติที่เขามาขายแรงงานในประเทศไทย  
                                      ไมมีใบตางดาว 
          ตางชาติประเภท 2 คือ ชาวตางชาติหรือนักทองเที่ยวตางชาติที่เขามารักษา 
                                      ในประเทศไทย เมื่อหายแลวกลับประเทศของตน 
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เครื่องมือ ชุดท่ี 3 แนวคําถามในการสัมภาษณการวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
 

คําช้ีแจง ใชสําหรับสัมภาษณเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และผูรับผิดชอบงานดาน
สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1. ปญหาโรคไขเลือดออกในตําบลเกาะลอยเปนอยางไร
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

2. วิธีการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ทําอยางไร
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

3. กิจกรรมในการกําจัดทําลายแหลงเพาะพันธยุงลายในปจจุบันเปนอยางไร
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

4. เคยมีโครงการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในชุมชนหรือไม 
 ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
มีปญหาและอุปสรรคอะไรบางในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

5. ทานคิดวาจะมีแนวทางการแกไขปญหาหรือรูปแบบการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก อยางไร
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
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เครื่องมือชุดท่ี 4 แนวคําถามในการสนทนากลุมการวิจัย 

เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการมีสวนรวม 
ของประชาชน 

 
ชุดท่ี 4  เก็บรวบรวมขอมูลใชบันทึกการสนทนากับกลุมตัวอยาง โดยใชเทคนิคการประชุมกลุมแบบ 
           การประชุมวางแผนแบบมีสวนรวม 

 
ชุดคําถามท่ี 1 

6. ในรอบปท่ีผานมานั้น ชุมชน /หมูบานของเรามีโรคไขเลือดออกมากหรือนอยเพียงใด 
และกอใหเกิดความเดือดรอนหรือไม 

7. รูหรือไมโรคนี้เกิดอยางไร  มีอะไรเปนพาหะนําโรค 
8. มีการดูแลรักษาผูปวยอยางไร 
9. พาหะนําโรคนั้นมีอยูในชุมชนของเราหรือไม   
10. เหตุใดบานเราจึงยังคงมียุงลาย และโรคไขเลือดออก 
11. ปญหาโรคไขเลือดออกในหมูบานเรานั้นเปนอยางไร 
 

ชุดคําถามท่ี 2 
 

1. แหลงเพาะพันธยุงลายเปนตัวทําใหเกิดโรคไขเลือดออกหรือไม 
2. เราจะทําลายแหลงนั้นหรือไม และทําอยางไร 
3. ลูกน้ําท่ีมีอยูแลวเราจะทําลายอยางไร 
4. เราจะปองกันไมใหยุงมากัดไดอยางไร 
5. เรามีวิธีกําจัดยุงตัวแกอยางไร 
6. ใครบางท่ีจะมาชวยดําเนินการและสนับสนุนใหเราบาง 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

 
1. ดร.วรพล   แวงนอก   อาจารยระดับ  6 

      สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

2. นายระพีพัฒน ศรีมาลา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 

3. นายเสรี  เจตสุคนธร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สาธารณสุขอําเภอเมืองชลบุรี 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

4. นางสุนทรา  พลายงาม   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

     หัวหนากลุมงานเวชปฏิบัติชุมชน  

     โรงพยาบาลพานทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

5. นายชลิต ไทอุทิศ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

     สาธารณสุขอําเภอบอทอง 

     สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี  
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ภาคผนวก ค 
ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม 
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ภาพประกอบกิจกรรมการศึกษาสภาพปญหาโรคไขเลือดออก 
 

 
 

ภาพ 1  กิจกรรมเตรียมความพรอมในการสํารวจแหลงเพาะพันธยุงลาย 
 

 
 

ภาพ 2  กิจกรรมการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย และใสทรายอะเบท 
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ภาพ 3  แหลงเพาะพันธลูกน้ํายุงลาย 

ภาพประกอบกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตามรูปแบบ 
 

 
ภาพ 4  กิจกรรม การรณรงค ประชาสัมพันธ 

 

 
 

ภาพ 5  กิจกรรม การแจกทรายอะเบท และโลชั่นทากันยุง 
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ภาพ 6  กิจกรรมการพนหมอกควันกําจัดตัวแกยุงลาย 

ภาพประกอบกิจกรรมการประเมินผลการพัฒนารูปแบบการปองกัน 
และควบคุมโรคไขเลือดออก  

 

 
 

ภาพ 7  กิจกรรมการสํารวจลูกน้ํายุงลายในโรงเรียน 
 

 
 

ภาพ 8  กิจกรรมการสํารวจลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
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ภาพ 9  กิจกรรมการสํารวจลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – ช่ือสกุล นายภูษณะ  ทองดารา  

วันเดือนปเกิด วันท่ี 10 เมษายน 2517 

สถานท่ีเกิด อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

ท่ีอยู บานเลขท่ี 7 หมู 5 ตําบลพานทอง อําเภอพานทอง  

 จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท 083-834-1789 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

สถานท่ีทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

ประวัติการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตรวิทยาลัยการสาธารณสุข  

 ภาคกลางชลบุรี พ.ศ. 2537 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)   

  สถาบันราชภัฏราชนครินทร ฉะเชิงเทรา 2547 
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