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บทท ี 1  
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 โรคไขเ้ลือดออกทีพบส่วนใหญ่เกิดจากเชือไวรัส Dengue จึงเรียกว่า Dengue 
Hemorrhagic  Fever (DHF )   เป็นโรคทีเป็นปัญหาสาธารณสุขและมีการระบาดอยา่งต่อเนืองกนั  
ในประเทศไทยมาหลายปี  ยากแก่การควบคุมโรคใหไ้ดผ้ลสาํเร็จ   ปัจจุบนัยงัไม่มีวคัซีนสาํหรับ
ป้องกนั ดงันนั การป้องกนัและควบคุมโรคทีไดผ้ลดีทีสุด คือ การกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนาํยงุลาย
และไม่ใหย้งุลายกดั  
 จากรายงานโรคไขเ้ลือดออก  สาํนกัสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี  ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 
ถึง 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2551 พบว่า จงัหวดัราชบุรี  เป็นจงัหวดัทีมีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก       
มากทีสุด เป็นอนัดบั 1  ของประเทศ โดยพบผูป่้วย จาํนวน 3,195 ราย  คิดเป็นอตัราป่วย .   ต่อ
แสนประชากร  เสียชีวิต จาํนวน 5  ราย คิดเป็นอตัราตาย 0.60 ต่อแสนประชากร (สาํนกัโรคติดต่อ  
ทีนาํโดยแมลง 2551)  และจากขอ้มูลโรงพยาบาลสวนผึง จงัหวดัราชบุรี  พบอตัราป่วยดว้ยโรค
ไขเ้ลือดออก อาํเภอบา้นคา ในปี  2549 ปี 2550  และปี 2551 เท่ากบั 26.76, 8.92 และ 111.33          
ต่อแสนประชากร  ตามลาํดบั และตาํบลหนองพนัจนัทร์มีอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ปี 2549   
ปี 2550  และปี 2551 เท่ากบั 16.7, 16.7 และ 131.19  ต่อแสนประชากร ตามลาํดบั  นอกจากนีตงัแต่
วนัที 1 มกราคม ถึง  25 กนัยายน  พ.ศ. 2552 พบว่า มีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกของตาํบล      
หนองพนัจนัทร์ เพิมขึนมากจาํนวน  14 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 228.31  ต่อแสนประชากร และ         
มีแนวโนม้เพิมขึนเรือย ๆ  จากอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกทีมีแนวโนม้เพิมขึนในพืนทีอาํเภอ
บา้นคา อย่างมากเช่นนี การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกอย่างต่อเนืองจึงเป็นมาตรการ       
ทีสาํคญัทีจะช่วยทาํใหก้ารระบาดลดลงได ้   
 ตามแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัที 10  สาธารณสุขอาํเภอบา้นคา มีแนวคิดและ
ทิศทางในการดาํเนินงานสาธารณสุขทีมุ่งเนน้ การสร้างภูมิคุม้กนั และลดผลกระทบจากภยัคุกคาม 
ซึงการดาํเนินกิจกรรมป้องกนัเบืองตน้เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกให้มีประสิทธิภาพ น่าจะเป็นสิงที
จาํเป็นและสาํคญัในการปฏิบติังานป้องกนัโรคในชุมชน  ทาํใหเ้จา้หนา้ทีสาธารณสุขในระดบัตาํบล
ทีมีอยู่ จาํนวน 2-3 คน ทีปฏิบติังานในสถานีอนามยัแต่ละแห่ง ตอ้งปฏิบติังานทีซับซ้อน  และ        
มีบทบาทในภาระงานต่าง ๆ เพิมขึนตามลาํดบั  ย่อมเป็นการยากทีจะปฏิบติังานในชุมชนระดบั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

หมู่บา้น ระดบัตาํบลให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที ดงันัน เจา้หน้าทีสาธารณสุขระดบัตาํบลตอ้ง
อาศยักลุ่มบุคคลทีเป็นตวัแทนดา้นสุขภาพจากประชาชนในหมู่บา้นต่าง ๆ ทีกระจายอยูท่วัหมู่บา้น 
นันคือ อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) นันเอง และผลการปฏิบติังานดา้นสุขภาพของ  อสม.            
ทีผ่านมา เป็นทียอมรับของประชาชน  ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีการพฒันามานานพอสมควร     
จนเป็นทีรู้จกัและยอมรับจากประชาชนโดยทวัไป  นอกจากนียงัมีเครือข่ายทีดีกบัคณะกรรมการ
หมู่บา้น และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในรูปแบบทงัทีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ จึงเป็นรากฐาน
ทีดีทีจะส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดงักล่าว ให้ อสม. สามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ทางดา้นสุขภาพของชุมชนโดยภาพรวม อสม.  เป็นทีรู้จกัและยอมรับของประชาชนและองคก์ร
ชุมชนว่าเป็นตวัแทนหรือผูน้าํทางดา้นสุขภาพในชุมชน การส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน 
และองค์กรส่วนทอ้งถินมีความรู้ ความสามารถ ในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเฝ้าระวงั
ควบคุมป้องกนัโรค และแกปั้ญหาสาธารณสุขทีคุกคามสุขภาพของประชาชน จาํเป็นตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ชุมชนและประชาชน เพือให ้         
การดาํเนินในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน มิให้มีการแพร่
ระบาดเพิมขึน และเพือเป็นการสนองรับนโยบายและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัที 10  ของกระทรวงสาธารณสุข ซึงการดาํเนินกิจกรรมป้องกนั
เบืองตน้เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกใหมี้ประสิทธิภาพ ทีมีหลกัการมุ่งเนน้การทาํงานตามหลกัการของ
งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึงเลง็เห็นผลประโยชน์ของประชาชนสูงสุด (กระทรวงสาธารณสุข 2545 : 
23) 
 ในการปฏิบติังานเกียวกบัควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออกในชุมชนของ อสม. เป็น
บุคลากรดา้นสุขภาพทีสําคญัอย่างยิงในการแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก เพราะ    
อสม. เป็นบุคคลทีอาศยัอยู่กบัชุมชน ใกลชิ้ดและเป็นส่วนหนึงของชุมชน หมู่บา้น ร่วมกับ
ประชาชน ทาํให้เป็นตวัเชือมและประสานทีดีระหว่างประชาชน กบัเจา้หน้าทีสาธารณสุขระดบั
ตาํบล  อสม. เป็นกาํลงัสาํคญัในการปฏิบติังานดา้นสุขภาพ ในการให้ความรู้เชิงควบคุมป้องกนั   
การลดพฤติกรรมเสียงต่อโรคไขเ้ลือดออกกบัประชาชนในชุมชน และการควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก ซึงเกิดจากความตงัใจในการปฏิบติัหนา้ทีของ อสม. การที อสม. จะถ่ายทอดความรู้
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก หรือแนะนาํคนอืน ๆ ในชุมชนให้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํให้ไดผ้ลดีนัน    
อสม. เอง กต็อ้งมีพฤติกรรมทีดี และเป็นตวัอยา่งทีดีในการปฏิบติัตวัในการป้องกนัและควบคุมโรค  
ซึงตวั อสม. เอง ก็ตอ้งมีความรู้ทีเพียงพอ ดงันนั ความรู้เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก โดยเฉพาะความรู้
เกียวกบัสาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อ การแพร่กระจายของโรค รวมทงัอาการและความรุนแรง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ของโรค น่าจะเป็นปัจจยัในการสนับสนุนให้ อสม. สามารถปฏิบติังานป้องกนัเกียวกบัโรค
ไขเ้ลือดออกใหมี้ประสิทธิภาพได ้ (กรมควบคุมโรค 2551) 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านเป็นแกนนําหลักในการดาํเนินการควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ซึงไดมี้ดาํเนินการหลายวิธี ไดแ้ก่ สาํรวจและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํ
ยงุลาย ใส่ทรายกาํจดัลูกนาํ ใส่ปลากินลูกนาํยุงลาย พ่นเคมีกาํจดัยุงลายตวัแก่ เพิมแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ปลากินลูกนาํยงุลาย    แมอ้าสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นไดร้ายงานว่ามีการดาํเนินการแลว้
ทุกหมู่บา้น แต่ก็ยงัมีจาํนวนผูป่้วยเพิมขึนเรือย ๆ ไม่สามารถทาํให้อตัราป่วยลดลง แสดงว่า          
การดาํเนินการดงักล่าวยงัไม่สามารถควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคทีเกิดขึนในระยะ 
ทีผา่นมาได ้ (กระทรวงสาธารณสุข 2545) 
 ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษา การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข อาํเภอบา้นคา เพือจะไดน้าํผลของการศึกษา 
ไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการ วางแผนงาน  ปรับปรุง และดาํเนินการแกไ้ขปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออกในอาํเภอบา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  ใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน  
  

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and Objective) 
 เพือศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก   
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี   
 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 
 . ขอบเขตพืนทีการศึกษาครังนีมุ่งศึกษา  การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังาน
ควบคุมป้องกันของอาสาสมัครสาธารณสุขในอาํเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี ขาํงกลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน 2 หมู่บา้น   
       . ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างของอาํเภอบา้นคา ซึงมีทงัหมด  ตาํบล และ
คดัเลือกตาํบลทีมีอตัราป่วยมากทีสุดของทงัหมด 3 ตาํบล คือ ตาํบลหนองพนัจนัทร์ (1 มกราคม 
2552-25 กนัยายน 2552) เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
  2.2  คดัเลือกหมู่บ้าน ทีมีจาํนวนผูป่้วยทีมีอัตราป่วยมากทีสุดของตาํบลหนอง       
พนัจนัทร์ (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 2552) จาํนวน 2 หมู่บา้น คือ หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย จาํนวน 
67 หลงัคาเรือน  และหมู่  10  ทุ่งตาลบั จาํนวน 86 หลงัคาเรือน   
  2.3 คดัเลือกทุกหลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คน จาํนวน 153 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  2.4 เลือกสอบถาม (ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) เฉพาะประชาชนทีอยู่บา้นเป็นประจาํ
เกือบทุกวนั คือ อยา่งนอ้ย 4 วนัต่อสัปดาห์ และสัมภาษณ์เฉพาะผูที้ให้ความยินยอมและสามารถ
สือสารไดก้บัผูส้มัภาษณ์ 
 

ตารางที  อตัราป่วยระดบัตาํบลของอาํเภอบา้นคา (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 2552) 
 

อาํเภอบา้นคา จาํนวนประชากร จาํนวนผูป่้วย (ราย) อตัราป่วย/แสน 
ตาํบลบา้นคา ,  6 78.32 
ตาํบลบา้นบึง ,  5 .  
ตาํบลหนองพนัจนัทร์ 6,132 14 228.31 

รวม 21,124  .  

 
ตารางที  อตัราป่วยระดบัหมู่บา้นของตาํบลหนองพนัจนัทร์ (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 2552) 
 

หมู่บา้น จาํนวนประชากร จาํนวนผูป่้วย (ราย) อตัราป่วย/พนั 
หมู่  1 ทุ่งมะลิคร้อ 519 0 0 
หมู่  2 หนองโก 456 0 0 
หมู่  3 ช่องลาภ 729 3 4.11 
หมู่  4 หนองจอกบน 870 1 1.15 
หมู่  5 หนองจอก 697 0 0 
หมู่  6 หนองพนัจนัทร์ 571 0 0 
หมู่  7 หนองธง 725 4 5.52 
หมู่  8 หนองตาเลก็ 214 0 0 

หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย 323 2 6.19 
หมู่  10  ทุ่งตาลบั 343 3 8.75 
หมู่  11 ทุ่งมะลิคร้อเหนือ 685 1 1.46 

รวม 6,132 14 2.28 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 .  ขอบเขตเนือหา   ประเดน็เนือหาของการวิจยั ไดแ้ก่ 
  3.1  ขอ้มูลทวัไปของประชาชน ไดแ้ก่  เพศ   อายุ รายได ้อาชีพ  สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการพกัอาศยั และบทบาททางสงัคมของสมาชิกในครัวเรือน     
  .  การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี   
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
  ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การรับรู้ (Perception) หมายถึง หมายถึง การตีความหมาย จากสิงแวดลอ้ม สิงเร้า โดย
สมองและเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพืนฐานของมนุษย์ทาํให้เกิดความจาํ ความคิด หรือ             
การเรียนรู้ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทงั 5 ทาํให้
เกิดการตอบสนองในแบบของการกระทาํหรือความนึกคิด (กลุภรณ์  หงส์ทอง 2550 : 20) 
        อาสาสมัครสาธารณสุข หมายถึง ประชาชนในหมู่บา้น ทีไดรั้บการคดัเลือกจาก         
การประชุมหรือการประชาคมของหมู่บา้นเพือเป็นตวัแทนของหมู่บา้น ทาํหนา้ทีประสานงานดา้น

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ
- อายุ
- รายได้
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส
- ระดบัการศึกษา
- ระยะเวลาการอยูอ่าศยั 
- บทบาททางสงัคมของสมาชิก
   ในครัวเรือน    

การรับรู้ของประชาชนต่อการ
ปฏิบตัิงานควบคุมป้องกนัไข้เลอืดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
อาํเภอบ้านคา ราชบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

สาธารณสุขกบัหน่วยงานสาธารณสุข และนาํความรู้เรืองการดูแลสุขภาพ การปฏิบติัตนดา้นสุขภาพ
ไปถ่ายทอดให้ประชาชนในหมู่บา้นของตนเองไดรั้บรู้ข่าวสารดา้นสาธารณสุข   ดงัคาํขวญัทีว่า      
“แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี เป็นหน้าทขีองอาสาสมัครสาธารณสุข”  โดยการคดัเลือกจากประชาชน
ในหมู่บา้นเป็นตวัแทน ยดึหลกัเกณฑที์วา่  อาสาสมคัรสาธารณสุข  คนต่อ หลงัคาเรือนรับผดิชอบ
จาํนวน -  หลงัคาเรือน เขตชุมชนเขตชานเมือง และจาํนวน 20-30  หลงัคาเรือน เขตชุมชนแออดั 
จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขมากน้อยขึนอยู่กับจาํนวนหลงัคาเรือนในหมู่บ้านนัน ๆ   (เมธี       
จนัทจ์ารุภรณ์ 2542 : 5-7) 
 การปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข หมายถึง 
การดาํเนินงานเกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกในพืนทีรับผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสุข   
 . การพน่หมอกควนักาํจดัยงุลายตวัแก่ 
 . การใส่ทรายกาํจดัลูกนาํยงุลาย  
 . การใหค้วามรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออก  
 . การใส่ปลากินลูกนาํยงุลาย 
 . การสาํรวจ และทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย 
 . การร่วมสอบสวนโรคเมือเกิดการระบาด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรืองการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ครังนี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเนือหา แนวคิด  
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาประกอบงานวิจยัโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี 
 . ระบาดวิทยาของโรคไขเ้ลือดออก   
 2. สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก 
 . แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ 
  .  การรับรู้ (Perception)  
  .  กระบวนการของการรับรู้ 
  .  ลาํดบัขนัของกระบวนการรับรู้ 
  .  ประเภทของการรับรู้ 
 . บทบาทหนา้ทีอาสาสมคัรสาธารณสุข 
 . งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 

.  ระบาดวิทยาของโรคไข้เลอืดออก   
 จากคู่มือโรคไขเ้ลือดออกของสาํนกังานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. -  ไดอ้ธิบายไวด้งันี 
 การแพร่กระจาย  ไขเ้ลือดออกมียุงลายตวัเมียเป็นตวันาํเชือ ยงุตวัเมียจะกดัและดูดเลือด
จากผูป่้วย ซึงมีไวรัสไขเ้ลือดออกและเชือจะเขา้ไปฟักตวัเพิมจาํนวนในตวัยงุเป็นระยะเวลา 8-10 วนั
หลงัจากนนัยงุจะมีเชือไวรัสไขเ้ลือดออก อยูใ่นตวัตลอดอายขุองยงุตวัเมียซึงอยูไ่ดน้าน 30-45 วนั
และจะถ่ายทอดเชือไขเ้ลือดออกใหค้นไดทุ้กครังทีกดั  ฉะนนั  ในระยะนีถา้ยงุลายกดัใครก็สามารถ
ถ่ายเทเชือไขเ้ลือดออกใหไ้ดต้ลอดเวลา (ภาพที )  

เวลา  โดยทวัไปโรคนี  มกัจะระบาดในฤดูฝนแต่ในเมืองใหญ่ ๆ  อาจพบโรคนีได้
ประปรายตลอดทงัปี  การทีโรคเกิดมากในฤดูฝน  เป็นเพราะมีแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงเพิมขึน  ทาํให้
ยงุลายเพิมจาํนวนมากขึนหรืออาจเป็นเพราะการเปลียนแปลงอุณหภูมิและความชืนในฤดูฝน  มีผล
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ต่ออตัราการกดัของยุงหรือมีผลต่อวงจรชีวิตของไวรัสในตวัยุง  นอกจากนีในฤดูฝนเด็กอาจจะ      
อยูบ่า้นในเวลากลางวนัมากขึน  โอกาสทีเดก็จะถูกยงุกดัจึงมากขึนดว้ย 

 
 

ภาพที   วงจรการแพร่เชือไวรัสไขเ้ลือดออก  
ทีมา  :  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี,  กองระบาดวิทยา,  สถานการณ์โรค  [ออนไลน]์, 
เขา้ถึงเมือ 10 พฤษภาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaihealth.net/h/content- .html 
 

 อายุ  โรคไขเ้ลือดออกส่วนใหญ่เกิดในเดก็ ช่วงอายทีุมีผูป่้วยมากทีสุด คือ อาย ุ10-14 ปี  
รองลงมา คือ อาย ุ5-9 ปี และ  1-4 ปี ตามลาํดบั  ผูใ้หญ่ป่วยเป็นส่วนนอ้ย  การกระจายตามอายขุอง
ผูป่้วยเปลียนแปลงไปมากจากระยะเวลา 10-20 ปี ซึงเคยมีผูป่้วยอายตุาํกวา่ 1 ปี อาย ุ 1-4 ปี และ   
อาย ุ 5-9 ปี ในสดัส่วนใกลเ้คียงกนัแต่ในปัจจุบนัผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเดก็ในวยัเรียน ตงัแต่ช่วงอาย ุ  
5-14 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที   จาํนวนผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกต่อประชากร ,  คน จาํแนกตามกลุ่มอาย ุ 
ทีมา  :  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี,  กองระบาดวิทยา,  สถานการณ์โรค  [ออนไลน]์,   
เขา้ถึงเมือ 10 พฤษภาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202551/ 
Annual_index.html  
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 เพศ  ไขเ้ลือดออกเกิดกบัชายและหญิงเป็นสัดส่วนใกลเ้คียงกนั  แต่ผูป่้วยทีมีอาการ
รุนแรงและเสียชีวิต มกัจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
 สถานที  ในปัจจุบนัโรคไขเ้ลือดออกได้แพร่กระจายเขา้ไปเกือบทุกหมู่บา้น                 
ในทุกจงัหวดัทวัประเทศ ความชุกชุมของโรคในเขตเมืองและเขตชนบทใกลเ้คียงกนั  ในปีทีเกิด
โรคน้อย อัตราป่วยในภาคต่าง ๆ  ใกล้เคียงกันในปีทีระบาดมาก อัตราป่วยจะสูงในบางภาค           
ซึงเปลียนแปลงไปไม่แน่นอน 
 ระยะฟักตัว  ระยะฟักตวัของเชือไขเ้ลือดออกในยงุ ประมาณ 8-10 วนั และเมือเชือเขา้สู่
ร่างกายคนระยะฟักตวัประมาณ 5-8 วนั (สนัทีสุด 3 วนั-นานทีสุด 15 วนั)  

 
 

ภาพที   ระยะฟักตวัของเชือโรคไขเ้ลือดออก  
ทีมา  :  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี,  กองระบาดวิทยา,    สถานการณ์โรค  [ออนไลน]์,      
เขา้ถึงเมือ 10 มิถุนายน 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.naddalim.com/board/showthread.php?t= 
2037เขา้ถึงเมือ  มิถุนายน  
 

 อาการ  อาการของไขเ้ลือดออกมีไดต้งัแต่เล็กน้อย ไปจนถึงอาการรุนแรง อาการและ
อาการแสดงทีสาํคญัของไขเ้ลือดออกสรุปเป็น 2 ลกัษณะ คือ ไขเ้ลือดออกทีไม่มีอาการช็อค และ  
ไขเ้ลือดออกทีมีอาการช็อคร่วมดว้ย 
 . ไขเ้ลือดออกทีไม่มีอาการช็อค แบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ 
  .  ระยะไข  ้ อาการไขม้กัจะเกิดขึนกะทนัหัน  มีไขสู้ง  ปวดศีรษะ  ปวดเมือย    
เจ็บบริเวณลินปี และอาจเจ็บทีชายโครงดา้ยขวา  บางรายอาจรู้สึกปวดทอ้ง  คลืนไส้ อาเจียน  และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10 

เด็กมกัซึม ไขจ้ะสูงอยูป่ระมาณ  2-7 วนั  จึงจะลดลงสู่ระดบัปกติ  อาการตบัโต พบไดใ้นวนัแรก ๆ
ของการมีไขท้าํใหก้ดเจบ็บริเวณชายโครงดา้นขวา 
  .  ระยะเลือดออก  อาการเลือดออกทีพบมากทีสุดคือ  เลือดออกตามผวิหนงั หรือ
ถา้ทาํ ทูนิเกตเ์ทสต ์ จะปรากฏจุดเลือดออกใตผ้ิวหนงั  อาการเลือดออกให้ผิวหนงัจะเป็นจุดเล็ก ๆ   
หรือจาํเลือด  ซึงพบไดป้ระมาณวนัที 2-3 ของอาการไข ้ และจะคงอยูถึ่งระยะหลงัไขล้ดลงไปแลว้  
2-3 วนั อาการเลือดออกอย่างอืนทีอาจพบไดบ้า้ง  ไดแ้ก่  เลือดกาํเดาไหล  เลือดออกตามเหงือก 
(อาการเลือดออกในลาํไส้ไม่พบบ่อยนกั และมกัพบตามหลงัอาการช็อค พวกนีจะอาเจียนและถ่าย
อุจจาระเป็นสีดาํและถือวา่อาการหนกั) 
  .  ระยะฟืนตวั  ในรายทีอาการนอ้ยและอาการปานกลาง  หลงัจากไขล้ดลงแลว้
อาการต่าง ๆ  จะค่อย ๆ  หายไป  ระยะไขล้ดลงอาจพบว่ามีเหงือออกตามตวั  มือเทา้เยน็  แต่อาการ
เหล่านีเป็นอยูเ่พียงชวัคราว  หลงัไดรั้บการรักษาอาการผูป่้วยจะดีอยา่งรวดเร็ว 
 . ไขเ้ลือดออกทีมีอาการช็อคร่วมดว้ย 
 อาการช็อค (SHOCK)  จะเกิดหลงัไขล้ดลงเลก็นอ้ย  คือ ประมาณวนัที 3-7 ของอาการ
ป่วย  ผิวหนังผูป่้วยจะเย็นขึน รอบปากซีดเซียว ชีพจรเตน้เบาและเร็ว กระสับกระส่าย  ผูป่้วย       
บางรายบ่นปวดทอ้งก่อนมีอาการช็อคเล็กน้อย  ผูป่้วยพวกนี  ถา้ไดรั้บการรักษาไม่ทนัจะทาํให้
เสียชีวิตได้ภายในเวลา 12-24 ชัวโมง  ยิงในรายทีมีเลือดออกในทางเดินอาหาร  ยิงทาํให ้            
การพยากรณ์ของโรคเลวร้ายลงไปอีก  ผูป่้วยทีไดรั้บการรักษาทนัท่วงทีและถูกตอ้ง จะฟืนและกลบั
เป็นปกติอยา่งรวดเร็วภายใน 2-3 วนั 
 เชือทีเป็นสาเหตุ  เชือทีเป็นสาเหตุของไขเ้ลือดออก คือ เชือเดงกีไวรัส  (Dengue Virus)  
ซึงเป็นไวรัสชนิด RNA Virus ขนาด 20-40 nm จดัอยูใ่น Family Togaviridae อยูใ่น Subgroup 
Flavivirus (ซึงเดิมคือ Group B Arbovirus)  ไวรัสนีแบ่งตาม Serotype ไดเป็น 4 ชนิด คือ Type 1, 2, 
3 และ 4 เมือติดเชือเดงกีชนิดใดชนิดหนึงเป็นครังแรก  ผูป่้วยมกัจะมีอาการไม่รุนแรง  หลงัจากป่วย
แลว้ผูป่้วยจะมีภูมิตา้นทานต่อเชือนนัอยา่งถาวร  และมีภูมิตา้นทานบางส่วนต่อเชือชนิดอืน ๆ  อยู่
ชวัคราวประมาณ 6-12 เดือน  หากต่อมาติดเชือชนิดอืน ๆ  ทีต่างจากครังแรก (Secondary Infection)  
อาการมักจะรุนแรงกว่าครังแรกเป็นอาการของไข้เลือดออก   เมือหายป่วยแล้วผู ้ป่วยจะมี               
ภูมิตา้นทานต่อเชือไวรัสทงั 4  ชนิด เป็นระยะยาว  จากการศึกษาพอสรุปไดว้่าปัจจยัสาํคญัประการ
หนึงทีทาํให้ผูติ้ดเชือเกิดอาการของโรคไขเ้ลือดออก  คือ  การทีติดเชือนนัมีภูมิตา้นทานต่อไวรัส 
เดงกีอยูใ่นร่างกายในระดบัตาํ ๆ  ทีสูงพอจะป้องกนัการติดเชือ  แต่กลบัช่วยกระตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยา
รุนแรงเมือไดรั้บเชือซาํเป็นครังทีสอง  ผูป่้วยกวา่ร้อยละ 95 เกิดจากการติดเชือไวรัสเดงกี” 
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 ความรู้เกียวกับยุงลาย ยุงลายมีหลายชนิดและพบได้ทวัไปในประเทศไทยมียุงลาย
มากกว่า 100 ชนิด แต่เป็นพาหนะนาํโรคไขเ้ลือดออกมีอยู ่2 ชนิด คือ ยงุลายบา้น (Aedes Aegypti) 
และยงุลายสวน Aedes Albopictus  สรุปลกัษณะความแตกต่างของยงุลาย  ดงันี  Aedes Aegypti  
ส่วนหัวของตวัเตม็วยัตรงระยางคป์ากจะปกคลุมดว้ยเกลด็สีขาว  ส่วนอกบริเวณกึงกลางหลงั  จะมี
ขนแขง็  ดา้นหลงัจะมีเกลด็สีขาวคลา้ยพิณฝรัง (Lyrelike)  สาํหรับตวัอ่อนบริเวณปลอ้งทีแปดจะมี 
Comb Scalr อยู ่1 แถว ประมาณ 8-12 อนั  ส่วนล่างของ Comb Scale บริเวณขอบแยกเป็นแฉก 
บริเวณอกจะมีหนามแหลมคลา้ยหนามกุหลาบอยูต่รงส่วนของ Pleural Hair  แหล่งเพาะพนัธ์ุของ
ยุงลายชนิดนีส่วนใหญ่จะพบอยู่ในบา้นมากกว่านอกบา้น  เช่น  โอ่งนาํดืมนาํใช้  จานรองขาตู้
กบัขา้ว  อ่างลา้งเทา้  จานรองกระถางตน้ไม ้ แจกนั  ไห  ยางรถยนต ์ฯลฯ  ส่วนยงุลายสวน  Aedes 
Albopictus  บริเวณส่วนปากของตวัโตเตม็วยัมกัจะมีเกลด็สีดาํ  แผน่หลงัมีสีดาํ  ตรงกลางหลงัมี
แถบสีขาวพาดอยูค่รึงหลงั บริเวณ Mesepimeral จะมีเกลด็สีขาวเรียงต่อกนัเป็นรูปตวั V  สาํหรับตวั
อ่อนบริเวณปลอ้งทีแปดจะมี Comb Scale  อยู ่1 แถวประมาณ 8-12 อนั ส่วนล่างของ  Comb Scale  
บริเวณของไม่แยกเป็นแฉก  ส่วนอกบริเวณใต ้Pleaual Hairs  จะไม่มีหนาม  แหล่งเพาะพนัธ์ุของ
ยุงลายชนิดนี  ส่วนใหญ่จะพบบริเวณนอกบา้นมากกว่าในบา้น เช่น กระบอกไมไ้ผ่ทีมีนาํขงั จาน
รองกระถางตน้ไม ้ โพรงไม ้ กะลา  กระป๋อง  ยางรถยนต ์ ถว้ยรองนาํยาง กาบใบของพืชพวกกลว้ย 
สัปปะรดและพลบัพลึง 
 แหล่งเพาะพันธ์ุ  ยงุลายจะวางไข่ตามภาชนะขงันาํทีมีนาํนิงใส  สะอาด  โดยเฉพาะ
นาํฝนเป็นนาํทียงุลายชอบวางไข่มากทีสุด  ดงันนัแหล่งเพาะพนัธ์ุของยงุลายจึงมกัอยูต่าม โอ่งนาํกิน  
นาํใช้  ทีไม่ปิดฝาทงัภายในและภายนอกบา้นจากโอ่งนาํแลว้ยงัมีภาชนะอืน ๆ  เช่น ถงัซีเมนต ์    
จานรองขาตูก้นัมด  จานรองกระถางตน้ไม ้ แจกนั  อ่างลา้งเทา้  ยางรถยนต ์ ไห  เศษภาชนะ  เช่น  
โอ่งแตก เศษกระป๋อง กะลา กน้โอ่งนาํ อ่างเลียงปลา นอกจากนียงุลายยงัสามารถวางไข่ไดต้ามกาบ
ใบของพืชพวกมะพร้าว  พลบัพลึง  ตน้บอน กาบใบสัปปะรด ถว้ยรองนาํยาง  ในปัจจุบนัการศึกษา
พบว่ายุงลายสามารถวางไข่ไดใ้นท่อนาํโสโครก  และมีการเจริญเติบโตอยา่งปกติเหมือนในนาํใส
สะอาด  ทงัทีในท่อระบายนาํมีเศษขยะและดินอยูเ่ป็นจาํนวนมาก (กระทรวงสาธารณสุข 2545) 
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ภาพที   วงจรชีวิตยงุลาย 
ทีมา  :  กระทรวงสาธารณสุข,  กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทีนาํโดยแมลง, สถานการณ์โรค 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 4 เมษายน 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaihealth.net/h/ content - .html  
 

 ยุงลายจะวางไข่ตามภาชนะขงันาํฝนหรือนาํสะอาด  ไข่มีสีดาํ  ตวัเมียวางไข่ครังละ    
100 ฟอง  ไข่สามารถทนความแห้งแลง้ไดเ้ป็นปี ระยะเวลาการฟักจากไข่เป็นยุงลายตวัเต็มวยั
ประมาณ 7-10 วนั  (กรมควบคุมโรคติดต่อ 2548)  
 การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  (สํานักงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กระทรวง
สาธารณสุข 2545) หลกัปฏิบติัทีสาํคญั คือ การปิดหรือป้องกนัภาชนะเก็บนาํทีใชป้ระโยชน์  ไม่ให้
ยงุลายวางไข่  สาํหรับภาชนะทีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหเ้กบ็หรือทาํลายเสีย  ในการปฏิบติัตอ้งใชห้ลาย
วิธีพร้อมกนัไป  ซึงแต่ละวิธีควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัภาชนะแต่ละชนิด วิธีการควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลายมีดงันี คือ 
 . วธีิทางกายภาพ ไดแ้ก่  การปกปิดภาชนะดว้ยฝาปิด  เพือป้องกนัไม่ใหย้งุลายเขา้ไป 
วางไข่ไดส้ําหรับภาชนะเก็บนาํทียงัไม่ตอ้งใชน้าํอาจจะใชผ้า้มุง้ ตาข่ายกนัยุงสีเขียว  ผา้ยาง  หรือ   
ผา้พลาสติกปิดมดัไว ้ สาํหรับภาชนะทียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ควรจะควาํไว ้ มิใหร้องรับนาํเพือจะไม่
กลายเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนาํยุงลาย  สําหรับสิงของทีไม่มีประโยชน์  เช่นกะลา รองเทา้เก่า ๆ 
ขาด ๆ กระป๋องควรเผาหรือฝังแลว้แต่ความสะดวก  แจกนัดอกไม ้ควรเปลียนนาํทุก 7 วนั   จานรอง
ขาตูก้บัขา้วควรใส่เกลือแกงหรือนาํเดือดทุก ๆ 7 วนั วิธีการเหล่านีตอ้งทาํอย่างสมาํเสมอและ
ต่อเนืองตลอดปี 

ไข่ ลูกนํา
ลูกนํา

ตัวโม่ง 

-   วัน
ลูกนํา

ยุงลายตวัเตม็วัย 
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 . วิธีทางชีวภาพ  วิธีทีไดผ้ลคือ  การปล่อยปลากินลูกนาํลงในภาชนะเก็บนาํ  เช่น  
ปล่อยปลากินลูกนาํลงภาชนะละ 2-4 ตวั  ควรหมนัดูแลอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละครัง  หากปลาบางตวั
ตายก็ใส่ตวัใหม่ทดแทน  วิธีนีเป็นวิธีทีง่ายและประหยดัปลอดภยัและเหมาะสมสาํหรับภาชนะเก็บ
นาํทีปิดไม่ได ้
 . วธีิทางเคมี  เคมีภณัฑที์ใชฆ่้าลูกนาํยงุลาย  ซึงองคก์ารอนามยัโลกแนะนาํใหใ้ชแ้ละ
รับรองความปลอดภยั ไดแ้ก่  ทรายอะเบท (ABATE Sand Granules)  ทรายอะเบทควรใชเ้ฉพาะกบั
ภาชนะเกบ็นาํทีไม่สามารถปิดหรือใส่ปลากินลูกนาํได ้ เพือเป็นการประหยดั 
 

 การพ่นเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย  เป็นวิธีการควบคุมยุงลายทีมีประสิทธิภาพสูงคือกาํจดั
ยงุลายตวัแก่ไดผ้ลดี  แต่ใหผ้ลเพียงระยะสัน  นอกจากนียงัมีราคาแพงตอ้งใชเ้ครืองมือพ่นซึงมกัจะ
หาไม่ไดง่้าย  และควรปฏิบติัโดยผูที้มีความรู้  ทงัเคมีภณัฑอ์าจเป็นพิษต่อคนและสัตวเ์ลียง  จึงควร
ใชก้ารพ่นเคมีภณัฑ์เมือจาํเป็น  สําหรับเจา้หน้าทีสาธารณสุข  มีการใชเ้คมีภณัฑ์พ่นกาํจดัยุงลาย
ดาํเนินการใน 2 กรณี  กรณีแรก คือการพ่นเคมีเพือควบคุมการระบาด  ในชุมชนทีเกิดมีผูป่้วยขึน
แลว้  มีวตัถุประสงคที์จะกาํจดัยุงลายทีมีเชือโรคไขเ้ลือดออกให้หมดไปโดยเร็วทีสุดเพือตดัวงจร
การแพร่เชือ  ส่วนกรณีทีสอง  คือการพน่เคมีเพือป้องกนัโรคล่วงหนา้  ดาํเนินการเฉพาะในพืนทีทีมี
ความเสียงต่อการเกิดโรคสูง  โดยเป็นมาตรการเสริมให้กบัมาตรการหลกัคือ  การควบคุมแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลายและถา้หากควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุไดอ้ยา่งสมบูรณ์แลว้  อาจไม่จาํเป็นตอ้งพ่นเคมี
กาํจดัยงุตวัเตม็วยั การพ่นเคมีกาํจัดยุงลาย  ไม่ว่าจะใชก้รณีใด  จะมีผลลดจาํนวนยงุเพียงระยะสัน  
จําเป็นต้องมีการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายร่วมด้วยเสมอ  เพือให้ควบคุมยุงลายได้ใน   
ระยะเวลายาว 
 

 เคมีภัณฑ์ทใีช้ในงานควบคุมยุงพาหะ 
 1.   ทรายอะเบท 1%  เป็นเคมีภณัฑก์ลุ่ม Organophosphorous Compound ทีมีฤทธิใน
การกาํจดัลูกนาํ (Larvicide)  มีความเขม้ขน้ 1% เนือยาเคลือบบนเมด็ทราย การใช ้ABATE  มีอตัรา
การใชค้วบคุมยงุลาย 1 กรัม/นาํ 10 ลิตร  ซึงจะไดอ้ะเบทในนาํมีความเขม้ขน้เนือยา 1 ppm. 
 2. Pirimphos Methly 1.6% เป็นเคมีภณัฑที์ใชใ้นการควบคุมยงุ มีความเขม้ขน้เนือยา 
1.6%-2.0%W/V. การใช ้พ่นดว้ยเครืองพ่นหมอกควนัโดยมีอตัราการใช ้150 – 200 กรัม/10,000 
ตารางเมตร หรือประมาณ 50-100 CC/หลงัคาเรือน 
 3.   Sumithion 2% เป็นเคมีภณัฑที์ใชใ้นการควบคุมยงุพาหะ มีความเขม้ขน้เนือยา 2% 
W/V การใชพ้น่ดว้ยเครืองพน่หมอกควนั อตัราการใช ้50-100 CC/หลงัคาเรือน 
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 4.  Malathion 96% Premium Grade  เป็นเคมีภณัฑที์ใชใ้นการควบคุมยงุพาหะ มีความ
เขม้ขน้เนือยา 96% W/V การใชพ้น่ดว้ยเครืองพน่หมอกควนัใช ้Malathion 96% 7-7.5 ลิตร  ผสมกบั
นาํมนัดีเซลเป็น 200 ลิตร จะไดน้าํยาเขม้ขน้ 4-5% พน่โดยมีอตัราการใช ้50-100 CC/หลงัคาเรือน 
 5. Deltacide เป็นเคมีภณัฑ์กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ทีมีความเขม้ขน้สูงใน     
การกาํจดัยงุพาหะ  ตวัยาหลกัของเดลตาไชด ์คือ Deltamethin ความเขม้ขน้ 0.5 W/V และมีสาร       
เสริมฤทธิ คือ Esbicallerithrin กบั Piperonyl Butoxide การใช ้ เครืองพ่นระบบ ULV  ใชน้าํยา 
Deltacide 1 ลิตร ผสมนาํมนัดีเซลหรือนาํบริสุทธิ 9 ลิตร  จะไดน้าํยาเขม้ขน้ Delamethrin 0.05% 
อตัราการใชน้าํยา 50-100 ลิตร/ตารางกิโลเมตร หรือ 150-250 CC/นาที  ทีความเร็วรถพ่น 5-8 กม./
ชม. 
 เครืองพ่นหมอกควนั ผสมเดลตาไชด ์1 ลิตร กบันาํมนัดีเซลหรือนาํบริสุทธิ 49 ลิตร    
จะไดน้าํยาทีมีความเขม้ขน้ Deltamethrin 0.01% อตัราการใช ้50-100 ลิตร/ตารางกิโลเมตร หรือ   
50-100 CC/หลงัคาเรือน  
 การควบคุมแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายโดยรัฐรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ ดังนี 
 1.   ภาชนะทีไม่ตอ้งการใช้  แต่สามารถบรรจุนาํไดน้านอยู่ไดเ้ช่น  กระป๋อง  กะลา   
ยางรถยนต ์ไห  อ่าง โอ่งแตก ฯลฯ  ขอให้ทาํลายทิงให้หมด โดยการเผา ฝังดิน  ทุบให้แตก หรือ
ดดัแปลงมาทาํประโยชน์อยา่งอืน  เช่น   ยางรถยนตเ์ก่าอาจนาํมาทาํทีปลูกตน้ไม ้
 2.   โอ่งหรือถงัทีบรรจุนาํกิน นาํใช ้ สามารถควบคุมลูกนาํโดย ปิดฝาโอ่ง 2 ชนั  โดยใช้
ผา้หรือตาข่ายไนล่อนปิดขึงชันใน  ผูกเชือกให้แน่น แลว้ปิดชันนอกด้วยฝาสังกะสี  ไม  ้ หรือ
กระเบืองแผน่เรียบ หรือใส่ทรายกาํจดัลูกนาํ (หนึงชอ้นชาปาดต่อนาํ 8 ปิป) หรือใส่ปลาหางนกยงู  
นอกจากนีถว้ยนาํหล่อขาตูก้บัขา้วและแจกนัดอกไมส้ด  หมนัเปลียนทุก 7 วนั  หรือถว้ยนาํหล่อขาตู้
กบัขา้ว  สามารถป้องกนัลูกนาํโดยใส่ผงซกัฟอกครึงชอ้นชาต่อหนึงถว้ยนาํ  หรือใส่เกลือ 2 ชอ้นชา
ต่อหนึงถว้ยนาํ  หรือนาํส้มสายชู 1-2 ชอ้นชาต่อนาํ 1 ถว้ย   และควรเปลียนนาํในถว้ยทุกเดือน  
นอกจากนีอาจใส่นาํมนัเครืองทีใชแ้ลว้แทนนาํกไ็ด ้ รวมทงัแจกนัดอกไมส้ด  สามารถป้องกนัไม่ให้
ยงุลงวางไข่ในนาํโดยใชส้าํลี  หรือกระดาษนิม ๆ  เช่น กระดาษทิชชู่  พนัรอบ ๆ  กา้นดอกไม ้ หรือ
จะใชวุ้น้หรือดินวิทยาศาสตร์สําหรับปลูกตน้ไมใ้ส่แทนเพือกนัยุงลงวางไข่และจานรองกระถาง
ตน้ไม ้ สามารถป้องกนัไม่ให้มีนาํขงัโดยใส่ทรายประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความลึกของจาน       
นาํส่วนเกินจากการรดตน้ไมจ้ะถูกทรายดูดซึมเอาไว ้ แมว้่าจะยงัมีนาํหลงเหลืออยู่บา้ง  แต่เมือนาํ
ลดลง  ลูกนาํก็จะแห้งตายหมด  ส่วนวิธีการใชอุ้ปกรณ์มกัจะเป็น กบัดกัยุง เป็นอุปกรณ์ดกัยงุชนิด  
ทีใชแ้สงเป็นตวัดึงดูด  ใชก้นัมากในการดกัแมลงจะมีการติดตงัแสงสว่างโดยใชห้ลอดเรืองแสง  
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และเมือใชห้ลอดเรืองแสงชนิดใหแ้สงสีดาํ (Black light) แลว้จะมีประสิทธิภาพในการดกัยงุพาหะ
นาํเชือไขเ้ลือดออก   (กระทรวงสาธารณสุข 2548) 
 การป้องกันยุงกัดในบ้านเรือนโดยประชาชน(สาํนกัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก กระทรวง
สาธารณสุข  2545) การป้องกนัยงุกดัตามบา้นเรือนสามารถกระทาํไดด้งันี   
 1.  การสวมใส่เสือผา้  เพือปกป้องการถูกกดัโดยยงุ  เช่น  ในเด็ก  การใส่เสือแขนยาว  
กางเกงขายาว 
 2.   การใชมุ้ง้/มุง้ลวด  เป็นการป้องกนัตวัไม่ให้ถูกยงุกดั  ทาํให้ยุงขาดอาหารไม่
สามารถวางไข่ไดแ้ละในทีสุดก็จะตาย  ซึงในเวลากลางวนัก็ควรจะทีนอนกางมุง้  เพือป้องกนัยงุ   
มากดัดว้ย 
 3.   การใชพ้ดัลม  เป็นการป้องกนัโดยใชอุ้ปกรณ์ช่วยไม่ใหย้งุกดั  โดยใชแ้รงลมไล่ยงุ  
ทาํใหย้งุไม่สามารถเขา้มากดัได ้
 

2.  สถานการณ์โรคไข้เลอืดออก 
 โรคไขเ้ลือดออกในปี พ.ศ.  สํานักระบาดวิทยา รายงานผูป่้วยระดับประเทศ 
จาํนวน ,  ราย อตัราป่วย .  ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต  ราย อตัราป่วยตาย ร้อยละ 
.  ในรอบ  ปีทีผา่นมา (พ.ศ. - ) อตัราป่วยสูงสุดในปี พ.ศ.  ( .  ต่อประชากร
แสนคน) รองลงมา ปี พ.ศ.  ( .  ต่อประชากรแสนคน) อตัราป่วยตาํสุด  ในปี พ.ศ.  
( .  ต่อประชากรแสนคน) และอตัราป่วยลดลง ตงัแต่ปี พ.ศ. -  เป็นตน้มา และเริมสูงขึน
ต่อเนืองตงัแต่ปี พ.ศ. -   การกระจายการเกิดโรคไขเ้ลือดออกตามกลุ่มอายสุ่วนใหญ่อยูใ่น
กลุ่มอาย ุ -  ปี อตัราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอาย ุ -  ปี ( .  ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ 
กลุ่มอายุ -  ปี, -  ปี, -  ปี, -  ปี และ  ปีขึนไป อตัราป่วย เท่ากบั . , 247.66, 
160.21, 87.40 และ .  ต่อประชากรแสนคน ตามลาํดบั (สาํนกัระบาดวิทยา 2551) 
 โรคไขเ้ลือดออกจาํแนกตามกลุ่มอาการได ้  กลุ่ม คือ Dengue Fever (DF), Dengue 
Haemorhagic Fever (DHF) และ Dengue Shock Syndrome (DSS) ในปี พ.ศ.  มีสัดส่วนของ
ผูป่้วยตามกลุ่มอาการดงันี ผูป่้วยไขเ้ดงกี (DF) ,  ราย  (ร้อยละ . ) ผูป่้วยไขเ้ลือดออก 
(DHF) ,  ราย (ร้อยละ . ) ผูป่้วยไขเ้ลือดออกช็อก (DSS) ,  ราย (ร้อยละ . ) โดย
สัดส่วนผูป่้วยไขเ้ดงกี และไขเ้ลือดออกช็อกเพิมขึน สัดส่วนผูป่้วยไขเ้ลือดออกลดลง  อตัราส่วน 
เพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากบั  : .  ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน ร้อยละ .  รองลงมา คือ อาชีพรับจา้ง 
ร้อยละ .  และงานบา้น ร้อยละ .  เป็นผูป่้วยนอก ร้อยละ .  ผูป่้วยใน ร้อยละ .  และ    
ไม่ระบุ ร้อยละ .  เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนมากทีสุด ร้อยละ .  ในภาพรวมของ
ประเทศ การกระจายของโรคยงัคงเป็นไปตามฤดูกาล คือ พบผูป่้วยจาํนวนมากในช่วงฤดูฝน 
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ระหว่าง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม  ภาคกลาง มีอตัราป่วยสูงสุด  .  ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ .  ภาคใต ้ .  และภาคตะวนัออก -เฉียงเหนือ .  ต่อประชากร
แสนคน อตัราป่วยยอ้นหลงั  ปี พบว่า ภาคกลาง และภาคใต ้มีอตัราป่วยสูงกว่าภาคอืน ยกเวน้      
ปี พ.ศ.  ภาคใตก้ลบัมีอตัราป่วยตาํสุด  จงัหวดัทีมีอตัราป่วยสูง  อนัดบัแรก ส่วนใหญ่เป็น
จงัหวดัในภาคกลาง เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ จงัหวดัราชบุรี อตัราป่วยเท่ากบั .  ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ ระยอง สมุทรสาคร นครปฐม อ่างทอง สมุทรปราการ อุตรดิตถ ์
เชียงใหม่ นครสวรรค์ และภูเก็ต  ผู ้ป่วยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ร้อยละ  .               
เขตเทศบาล ร้อยละ .  
 สรุปโดยรวมแล้ว  รูปแบบการเกิดโรคไข้เ ลือดออกของประเทศไทยยังคงไม่
เปลียนแปลง เช่น ลกัษณะการเปลียนแปลงตามเวลา ยงัมีลกัษณะเป็นตามฤดูกาล คือ มีผูป่้วยมาก
ในช่วงฤดูฝน กลุ่มบุคคลเสียงยงัคงเป็นกลุ่มอาย ุ -  ปี พบสดัส่วนของผูป่้วยไขเ้ด็งกี (DF) มากขึน
ประมาณร้อยละ  ติดต่อกนั  ปี ในขณะทีสัดส่วนของผูป่้วยไขเ้ลือดออก (DHF) ลดลงประมาณ
ร้อยละ  ติดต่อกนั  ปี การเกิดโรคตามพืนทีพบกระจายทวัทุกจงัหวดั ในปี พ.ศ.  นี ภาคกลาง
มีอตัราป่วยสูงกว่าภาคอืน ๆ โดยภาคเหนือ ภาคใต  ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอตัราป่วย
รองลงมาตามลาํดบั  (สาํนกัระบาดวิทยา 2551) 
 จากรายงานโรคไขเ้ลือดออก  สาํนกัสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี  ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 
ถึง 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2551 พบว่าจงัหวดัราชบุรี  เป็นจงัหวดัทีมีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก        
มากทีสุด เป็นอนัดบั 1  ของประเทศ โดยพบผูป่้วย จาํนวน 3,195 ราย  คิดเป็นอตัราป่วย .   ต่อ
แสนประชากร เสียชีวิต จาํนวน 5  ราย คิดเป็นอตัราตายร้อยละ 0.0060 (สาํนกัโรคติดต่อทีนาํโดย
แมลง 2551)  และจากขอ้มูลโรงพยาบาลสวนผงึ จงัหวดัราชบุรี  พบอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 
อาํเภอบา้นคา ในปี  2549 ปี 2550  และปี 2551 เท่ากบั 26.76, 8.92 และ 111.33  ต่อแสนประชากร 
ตามลาํดบั  (โรงพยาบาลสวนผงึ 2551)  และตาํบลหนองพนัจนัทร์มีอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก 
ปี 2549  ปี 2550  และปี 2551 เท่ากบั 16.7, 16.7 และ 131.19   ต่อแสนประชากร ตามลาํดบั  
นอกจากนีตงัแต่วนัที 1 มกราคม ถึง  25 กนัยายน  พ.ศ. 2552 พบว่ามีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก
ของตาํบลหนองพนัจนัทร์ เพิมขึนมากจาํนวน  14 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 228.31  ต่อแสนประชากร 
(สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา 2551) และมีแนวโนม้เพมิขึนเรือย ๆ   
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ตารางที 3    ผูป่้วยและอตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในประเทศไทย  พ.ศ. 2542-2551  
 

ปี พ.ศ. ป่วย (ราย) ตาย (ราย) อตัราป่วย อตัราตาย อตัราป่วยตาย 
2542 24,826 56 40.39 0.09 0.23 
2543 18,617 32 30.14 0.05 0.17 
2544 139,355 245 224.43 0.39 0.18 
2545 114,800 176 184.88 0.28 0.15 
2546 63,657 75 101.36 0.12 0.12 
2547 39,135 48 62.04 0.08 0.12 
2548 45,893 71 73.79 0.11 0.15 
2549 42,561 59 68.19 0.14 0.14 
2550 62,999 90 100.27 0.14 0.14 
2551 86,670 101 137.49 0.16 0.12 

 

ทีมา  :  กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทีนาํโดยแมลง, สถานการณ์โรค 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 20 กมุภาพนัธ์  2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://dhf.ddc.moph.go.th/ 
 

ตารางที 4    ผูป่้วยและอตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออก ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  พ.ศ. 2542-2551  
 

 

ปี พ.ศ. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัอกเฉียงเหนือ ภาคใต ้
ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย 

2542 12,987 26 6,002 10 4,259 17 1,668 3 
2543 13,013 18 1,751 4 1,648 1 2,205 9 
2544 57,567 106 27,562 33 27,668 42 26,558 64 

2545 30,027 32 13,915 23 37,191 57 33,667 64 
2546 25,406 36 11,092 7 18,954 24 8,205 8 
2547 17,168 22 6,147 8 10,293 16 5,527 2 
2548 19,221 30 6,992 10 7,807 13 11,873 18 
2549 18,976 31 7,026 5 12,321 18 4,238 5 
2550 26,873 42 12,686 10 15,547 29 7,893 9 
2551  43,237   57  20,223    25   11,799           7   11,411     12  

 

ทีมา  :  กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทีนาํโดยแมลง, สถานการณ์โรค 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 10 มิถุนายน 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://dhf.ddc.moph.go.th/ 
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ตารางที    ผูป่้วยและอตัราป่วยโรคไขเ้ลือดออกของจงัหวดัราชบุรี  พ.ศ. 2542-2551 
 

ปี พ.ศ. ป่วย (ราย) ตาย (ราย) อตัราป่วย อตัราตาย อตัราป่วยตาย 
2542 402 0 49.06 0.00 0.00 
2543 1,371 3 167.26 0.37 0.22 
2544 2,451 2 297.65 0.24 0.08 
2545 1,673 1 203.17 0.12 0.06 
2546 1,170 0 140.92 0.00 0.00 
2547 791 0 94.87 0.00 0.00 
2548 1,101 0 134.39 0.00 0.00 
2549 1,122 2 135.36 0.24 0.18 
2550 1,319 0 162.23 0.00 0.00 
2551 3,195 4 384.27 0.60 0.16 

 

ทีมา  :  กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สาํนกัโรคติดต่อทีนาํโดยแมลง, สถานการณ์โรค 
[ออนไลน]์, เขา้ถึงเมือ 10 มิถุนายน  2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://dhf.ddc.moph.go.th/ 
 

ตารางที    ผูป่้วยและอตัราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกของอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี  
                 พ.ศ. 2546-2551 
 

ปี พ.ศ. ป่วย (ราย) ตาย (ราย) อตัราป่วย อตัราตาย อตัราป่วยตาย 
2546 44 0 196.25 0.00 0.00 
2547 19 0 84.47 0.00 0.00 
2548 17 0 75.82 0.00 0.00 
2549 6 0 26.76 0.00 0.00 
2550 2 0 8.9 0.00 0.00 
2551 25 0 111.33 0.00 0.00 

 

ทีมา  :  สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี, งานระบาดวิทยา, สถานการณ์โรค [ออนไลน]์, 
เขา้ถึงเมือ  10 พฤษภาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaihealth.net/h/content- .html 
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.  แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการรับรู้ 
 .  การรับรู้ (Perception) (จาํเนียร  ช่วงโชติ และคณะ 2526 : 3)  
  การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากอวยัวะรับสัมผสั (Sensory Motor) ซึง
เรียกว่า เครืองรับ (Sensory) ทงั 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิน และผวิหนงั โดยเริมตงัแต่ การมีสิงเร้า  
มา กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทงัห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพือการแปลความของ   
สิงทีรับรู้ 
              การรับรู้จะเกิดขึนมากนอ้ยเพียงใด ขึนอยูก่บัสิงทีมีอิทธิพล หรือปัจจยัในการรับรู้ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้ และลกัษณะของสิงเร้าเมือมีสิงเร้าเป็นตวักาํหนดให้เกิดการเรียนรู้ไดน้นั
จะตอ้งมีการรับรู้เกิดขึนก่อน เพราะการรับรู้เป็นหนทางทีนาํไปสู่การแปลความหมายทีเขา้ใจกนัได ้
ซึงหมายถึงการรับรู้เป็นพืนฐานของการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้เกิดขึน การเรียนรู้ยอ่มเกิดขึนไม่ได ้
การรับรู้จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัทีทาํให้เกิดความคิดรวบยอด ทศันคติของมนุษยอ์นัเป็นส่วน
สําคญัยิงในกระบวนการเรียนการสอนและการใชสื้อการสอนจึงจาํเป็นจะตอ้งให้เกิดการรับรู้ที
ถูกตอ้งมากทีสุด  
               จาํเนียร  ช่วงโชติ และคณะ (2526) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการทีบุคคลไดน้าํเอาสิงทีตนไดเ้ห็น ไดย้ิน ไดส้ัมผสั ไดรู้้สึก จากสิงเร้าภายนอกรอบตวั
บุคคลเขา้มาจดัระเบียบ และใหค้วามหมาย โดยอาศยัประสบการณ์เดิม และผลลพัธ์ทีไดคื้อ ความรู้ 
ความเขา้ใจ ทีเกิดขึนในจิตใจของตนเอง  
  โยธิน  สินสมุทร และคณะ  (2533) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง         
การตีความหมาย การรับสัมผสั ออกเป็นสิงหนึงสิงใดทีมีความหมาย ซึงการตีความตอ้งอาศยั
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้  
  สุมนา  บุญหลาย (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการ
ตีความหมายหรือแปลความจาก การสัมผสัด้วยประสาทสัมผสัของร่างกายกับสิงเร้าภายนอก
รอบตวับุคคล โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้เป็นเครือข่ายแลว้แสดงออกเป็นความรู้สึก
นึกคิด ความรู้ความเขา้ใจในเรืองต่าง ๆ ตามความรู้สึกทีเกิดขึนในจิตใจของแต่ละบุคคล  
  รัตนา  กองสําลี (2548) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการที
เกิดขึนภายในตวับุคคล จากการใชอ้วยัวะรับสัมผสัเห็นเครืองมือในการรับรู้สิงเร้าต่างๆ เป็นการ
แปลความหมายของสิงเร้าโดยอาศยัการเรียนรู้จากประสบการเดิมของตน 
  กลุภรณ์  หงส์ทอง (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ หมายถึง การตีความหมาย 
จากสิงแวดลอ้ม สิงเร้าโดยสมองและเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาพืนฐานของมนุษยท์าํให้เกิด
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ความจาํ ความคิด หรือการเรียนรู้ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึกจาก
ประสาทสมัผสัทงั 5 ทาํใหเ้กิดการตอบสนองในแบบของการกระทาํหรือความนึกคิด 
  แกริสัน (Garrison 1972 : 637, อา้งถึงใน กลุภรณ์ หงส์ทอง 2550) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการรับรู้ว่า หมายถึง กระบวนการซึงทางสมองตีความขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมผสั (Sensation) 
ของร่างกายกบัสิงแวดลอ้มทีเป็นสิงเร้าวา่เป็นอะไร มีความหมายอยา่งไรมีลกัษณะอยา่งไร 
  อรุณชาติ  วงษ์ทบัทิม (2547) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง  การแปล
ความหมายจากสิงแวดลอ้ม สิงเร้าโดยสมองและเป็นกระบวนการจิตวิทยาขนัพืนฐานของมนุษย ์ 
ทาํใหเ้กิดความจาํ ความคิด หรือการเรียนรู้ เป็นการแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความรู้สึก
จากการมองเห็น การไดย้นิ การอ่าน และเกียวกบัสิงเร้าต่างๆ ทีมากระตุน้ประสาท สัมผสัของบุคคล
มีผลทาํใหเ้กิดการตอบสนองในแบบของการกระทาํหรือความนึกคิด 
  จากความหมายของ การรับรู้ ทีกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ คือ        
การแปลความหมายจากสิงแวดลอ้มหรือสิงเร้าทีเขา้มาสัมผสั โดยใชส้มองและ ประสบการณ์เดิม 
ในการตดัสินความหมายของสิงเร้านนัๆ ทาํใหเ้กิดกระบวนการคิด ความจาํ และการเรียนรู้ ซึงเป็น
การแสดงออกถึงความรู้ ความเขา้ใจ กระทาํให้เกิดการตอบสนองในรูปแบบของการกระทาํหรือ
ความนึกคิดต่าง ๆ ตามมาในภายหลงั 
 .  กระบวนการของการรับรู้ (Process) (จาํเนียร  ช่วงโชติ และคณะ 2526 : 82-85)                           
  กระบวนการทีคาบเกียวกนัระหว่างเรืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก (Sensing) 
ความจาํ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making)    
  สิงเร้าไม่ว่าจะเป็นคน สัตว ์สิงของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย  ์ ทาํให้เกิด      
การสัมผสั (Sensation) และเมือเกิดการสัมผสับุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผสัและมีเจตนา 
(Conation) ทีจะแปลสมัผสันนั การแปลสัมผสั จะเกิดขึนในสมอง ทาํใหเ้กิดพฤติกรรม เราอาจสรุป 
กระบวนการรับรู้ จะเกิดไดจ้ะตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี 
  . .  อาการสัมผสัสิงเร้า (Stimulus) ทีผา่นเขา้มากระทบอวยัวะรับสัมผสัต่าง ๆ ที
จะทาํใหเ้กิดการรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ สิงแวดลอ้ม รอบกาย ทีเป็น คน สัตว ์ และสิงของ             
               . .  การแปลความหมายของสิงทีเราสัมผสั สิงทีเคยพบเห็นมาแลว้ยอ่มจะอยูใ่น
ความทรงจาํของสมอง เมือบุคคลไดรั้บสิงเร้า สมองก็จะทาํหนา้ทีทบทวนกบัความรู้ทีมีอยูเ่ดิมว่า  
สิงเร้านนัคืออะไรเมือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดยสิงแวดลอ้ม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสั (Sensation) 
โดยอาศยัอวยัวะสัมผสัทงั 5 คือ ตา ทาํหนา้ทีดูคือ มองเห็น หูทาํหนา้ทีฟังคือ ไดย้นิ ลินทาํหนา้ทีรู้
รส จมูก ทาํหนา้ทีดมคือไดก้ลิน ผิวหนงัทาํหนา้ทีสัมผสัคือรู้สึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้   
กส็มบูรณ์แต่จริง ๆ แลว้ยงัมีการสัมผสัภายในอีก 3 อยา่งดว้ยทีจะช่วยใหเ้รารับสมัผสัสิงต่าง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 21 

  . .  ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมทีเกียวขอ้งกบัสิงเร้าทีเราสมัผสั  
 .  ลาํดับขันของกระบวนการรับรู้ 
  การ รับ รู้ จะ เ กิ ด ขึนได้  ต้อง เ ป็นไปตามขันตอนของกระบวนการดัง นี 
                  ขนัที 1  สิงเร้า (Stimulus) มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย ์
                   ขนัที 2  กระแสประสาทสัมผสัวิงไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซึงมีศูนยอ์ยู่ที
สมองเพือสงัการ ตรงนีเกิดการรับรู้ (Perception) 
  ขนัที 3  สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยั ความรู้เดิม 
ประสบการณ์เดิม ความจาํ เจตคติ ความตอ้งการ บรรทดัฐาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา  ทาํใหเ้กิด
การตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึงต่อการรับรู้ (Perception) 
 .  ประเภทของการรับรู้ แบ่งออกเป็น  ประการ (กมลรัตน์ หลา้สุวรรณ ,       
อา้งถึงใน วลีรัตน์  ใจสูงเนิน  : 36) 
  . .  การรับรู้ทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกทีเกิดขึนภายในจิตใจ เช่น 
รู้สึกดีใจ ตืนเตน้ รัก เกลียด  และชืนชม เป็นตน้ 
  . .  การรับรู้ลกัษณะของบุคคล ตอ้งอาศยัขอ้มูล  ประการ มาประกอบ คือ 
    . . .  ลกัษณะทางกายภาพ เช่น รูปร่าง หนา้ตา ลกัษณะแขนขา สีผวิ ฯลฯ 
    . . .  พฤติกรรม เช่น การพดูคุย การยมิ การหวัเราะ การเดิน ฯลฯ 
    . . .  คาํบอกเล่า เช่นคาํบอกเล่าจากญาติพีนอ้ง เพือน ผูใ้กลชิ้ด 
  . .  การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่ม หมายถึง มโนภาพ หรือมโนคติ ของสิงต่าง ๆ 
ตามทีบุคคลรับรู้เป็นภาพทีอยู่ในความคิด หรือจินตนาการของบุคคล และบุคคลสามารถบอก
ลกัษณะของภาพเหล่านนัใหผู้อื้นทราบไดด้ว้ย 
  . .  การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นการตีความหมายหรือแปลความหมาย 
สิงต่างๆ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนในสังคมตามความเชือของตนเอง เพือให้เกิดความเขา้ใจ
และอธิบายสิงต่างๆ เหล่านนัได ้การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสงัคมขึนอย◌ู◌่กบัสาเหตุ  ประการ คือ 
    . . .  ระดับการ รับ รู้หมาย ถึง  บุคคลที มีความ รู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ เชาวปั์ญญา หรือความเฉลียวฉลาดต่างกนั ยอ่มจะตีความหมายหรือแปลความหมาย
แตกต่างกนั 
    . . .  การเปลียนการรับรู้ คือ ถา้ผูมี้การรับรู้ตาํไดมี้โอกาสสนทนา หรือ
อภิปรายกบัผูที้มีการรับรู้สูงอาจถูกผูมี้การรับรู้สูงเปลียนแนวความคิดหรือแนวทางการรับรู้ได  ้
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.  บทบาทหน้าทอีาสาสมัครสาธารณสุข 
 จากคู่มือการปฏิบติังานสาธารณสุขมูลฐาน สาํหรับอาสาสมคัรสาธารณสุข (2536)  และ
คู่มือเจา้หนา้ทีในการดาํเนินงานเกียวกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข (2542) ไดก้าํหนดบทบาทภารกิจ
หน้าทีของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขไวด้ังนีคือ “แก้ข่าวร้าย  
กระจายข่าวดี  ชีบริการ ประสานงานสาธารณสุข  บาํบดัทุกขป์ระชาชน  และทาํตนเป็นตวัอยา่ง     
ทีดี”  
 .  เป็นผูสื้อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจา้หนา้ทีและประชาชนในหมู่บา้น นดัหมาย
เพือนบา้นมารับบริการสาธารณสุข แจง้ข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อทีสาํคญั หรือ
การระบาทของโรค 
 .  ให้การส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกนัโรค โดยให้คาํแนะนาํ ถ่ายทอด
ความรู้แก่เพือนบา้นและแกนนาํสุขภาพประจาํครอบครัว แกนนาํชุมชนในเรืองต่าง ๆ เกียวกบั    
การสร้างเสริมสุขภาพพลานามยัใหแ้ขง็แรง และเกิดการเจบ็ป่วยนอ้ยทีสุด 
 .  ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน เช่น การรักษาพยาบาลเบืองต้น การปฐม
พยาบาลเบืองตน้ การจ่ายถุงยางอนามยั การตรวจวดัความดนัโลหิต การตรวจหานาํตาลในปัสสาวะ 
การตรวจหานาํตาลในเลือด การส่งต่อผูป่้วย และการติดตามดูแลผูป่้วยทีไดรั้บการส่งต่อมาจาก
สถานบริการ 
 .  ปฏิบติังานที ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) หรือสถานทีตามกาํหนดของ
หมู่บ้าน  โดยการหมุนเวียนกันไป  มีกิจกรรมทีดําเนินการได้แก่  จัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               
จดักิจกรรมตามปัญหา ถ่ายทอดความรู้  และใหบ้ริการอืน ๆ 
 .  เฝ้าระวงัและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บา้น เช่น กิจกรรมเฝ้าระวงัทาง
โภชนาการ โดยการชังนาํหนักเด็ก การติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากทอ้งและตรวจครรภ์ตาม
กาํหนด ใหบ้ริการชงันาํหนกัหญิงมีครรภเ์ป็นประจาํทุกเดือน ติดตามเด็กอายตุาํกว่า  ปี และตรวจ
สุขภาพตามกาํหนด  กิจกรรมเฝ้าระวงัดา้นสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค โดยการติดตามใหม้ารดานาํเด็ก
ไปรับวคัซีนตามกาํหนด และกิจกรรมเฝ้าระวงัเรืองโรคระบาดและโรคติดต่อประจาํถิน โดย       
การกาํจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุเชือโรคหรือพาหะนาํโรค 
 .  บริหารจัดการวางแผน แก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน โดยใช้งบประมาณจาก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและจากแหล่งอืน ๆ 
 .  ชกัชวนเพือนบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาสุขภาพและพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 .  ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านหลกัประกันสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนใน
หมู่บ้าน โดยเป็นแกนนําในการประสานงานกับผูน้ําชุมชน องค์การบริหารส่วนตาํบล  และ
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เครือข่ายสุขภาพ กระตุน้ให้มีการวางแผนและดาํเนินงานเพือพฒันางานสาธารณสุขของหมู่บา้น 
บนพืนฐานขอ้มูลของชุมชน สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนน้พฒันาและแกไ้ขปัญหาดา้น
สงัคมเศรษฐกิจและจิตใจควบคู่กนัไป  (สาํนกังานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2542) 
 โดยแบ่งเป็นบทบาทภารกิจหลกัในการดาํเนินกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 14 ประการ 
คือ  
 . การใหค้วามรู้ ดา้นสาธารณสุข สุขศึกษาแก่ประชาชน 
 . การโภชนาการ ภาวะสุขภาพของประชาชน 
 . การอนามยัแม่และเดก็ (รวมวางแผนครอบครัว) 
 . การสุขาภิบาลและจดัหานาํสะอาด 
 . การควบคุมโรคประจาํถิน 
 . การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 
 . การรักษาพยาบาลเบืองตน้ 
 . การจดัจาํหน่ายยาทีจาํเป็นสาํหรับชุมชน 
 . ทนัตสาธารณสุข ตรวจฟันเด็ก ตรวจฟันผูสู้งอาย ุ
                 . การคน้หาผูป่้วยสุขภาพจิต 
                 . การป้องกนัและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน 
                 . การป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยัและโรคไม่ติดต่อ 
                 . การป้องกนัแกไ้ขมลภาวะและสิงแวดลอ้มทีเป็นพิษ 
                 . การคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 ในการควบคุมและป้องกนัโรคระบาดและโรคประจาํถินยงัสามารถจาํแนกบทบาทและ
หนา้ทีของอาสาสมคัรสาธารณสุขตามเฉพาะงานควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกไดด้งันี คือ
(กรมควบคุมโรคติดต่อ 2544) 
 งานควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขมีหนา้ที ดงันี 
 . การดําเนินงานก่อนเกดิโรคไข้เลอืดออก 
  .  ร่วมประชุมจัดทําแผน  ควบคุมและป้องกันไข้เ ลือดออกกับเจ้าหน้าที
สาธารณสุข 
  .  อาสาสมัครสาธารณสุข  ขยายเพาะพันธ์ปลากินลูกนํา (ปลาหางนกยูง) 
ดาํเนินการแจกแก่ประชาชน ในเขตรับผดิชอบ ทุกหลงัคาเรือน 
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  .  อาสาสมคัรสาธารณสุขดาํเนินการ สาํรวจลูกนาํยงุลายทุกวนัศุกร์ และใส่ทราย
กําจัดลูกนํายุงลาย ทุกบ้าน ทุกโรงเรียน  พร้อมกับดําเนินการให้สุขศึกษาประชาชนในเขต
รับผดิชอบ   
  .  อาสาสมคัรสาธารณสุขลงแบบสาํรวจลูกนาํยงุลาย ทุกหลงัคาเรือน และจดัทาํ
รายงานส่งสถานีอนามยัทุกเดือน 
  .  เขา้ร่วมอบรมรับความรู้ในการดาํเนินการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
  .  เสนอแนะขอ้คิดเห็น และ เสนอปัญหาในการดาํเนินงานควบคุมและป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออก 
  .  เขา้ร่วมรณรงค์ พ่นหมอกควนั ใส่ทราย สํารวจ และทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ลูกนาํยงุลายโดยดาํเนินการ พน่หมอกควนั ในวดัและโรงเรียน  ปีละ 2 ครัง  
  .  เขา้ร่วมรณรงค์ พ่นหมอกควนั ใส่ทราย สํารวจ และทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์
ลูกนาํยุงลาย โดยดาํเนินการ พ่นหมอกควนั ในหมู่บา้นและชุมชน ทุกหลงัคาเรือนปีละ 1 ครัง 
(ขึนอยูก่บังบประมาณ/โครงการทีสนบัสนุนจาก องคก์ารบริหารส่วนตาํบล)  
 . การดําเนินงานเมือเกดิโรคไข้เลอืดออก 
  .  ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีสาธารณสุข 
  .  เขา้ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ร่วมกบั อบต. เจา้หน้าทีสาธารณสุข  ประชาชน 
ในพืนที พ่นหมอกควนั กาํจดัยงุลายตวัแก่ ใส่ทราย สาํรวจและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกนาํยงุลาย 
บริเวณบา้น ผูป่้วย และบริเวณบา้นใกลเ้คียง รัศมี 100 เมตร  และทีโรงเรียนทีผูป่้วยศึกษาอยู ่      
โดยดาํเนินการ 2 ครัง ระยะห่างกนั 1 สัปดาห์  
  .  เขา้ร่วมประชุมจดัทาํแนวทางแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก กบัสถานีอนามยั 
  .  ใหสุ้ขศึกษาครอบครัวผูป่้วยและบา้นเพือนบา้นบริเวณใกลเ้คียง รัศมี 100 เมตร  
 . การดําเนินงานหลงัการเกดิโรคไข้เลอืดออก 
  .  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้าน ผูป่้วยและ บ้านเพือนบ้านบริเวณ
ใกลเ้คียง รัศมี 100 เมตร  ระยะเวลา 28 วนั  (ระยะการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก)  โดย                
การดาํเนินการสาํรวจและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย   
  .  ประสานงานกบัเจา้หนา้ทีสาธารณสุขในเรืองขอ้มูลและข่าวสาร 
  .  รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัสถานีอนามยัและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
 

.  งานวจิัยทีเกยีวข้อง 
 งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมและป้องกัน   
โรคไขเ้ลือดออก ดงันี 
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 1. ความรู้เกยีวกบัโรคไข้เลอืดออก 
   มงคล  เกตุพนัธ์ (  : 80) พบว่า การดาํเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกตอ้งมีการให้สุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ และความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกตอ้งเน้น
ดา้นอาการ การเกิดโรค ดา้นการติดต่อของโรค และดา้นการป้องกนัและควบคุมโรค  
  ธวชัชยั  เรืองทอง ( 48 : 45)  ไดท้าํการศึกษาเรือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั 
ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของผูน้าํชุมชน อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พบวา่ผูน้าํชุมชนมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 62.5) 
 2. แหล่งข้อมูลข่าวสารเรืองโรคไข้เลอืดออก 
  วราภรณ์  นิโครธานนท ์( 46 : 30)  ไดท้าํการศึกษาเรือง การปฏิบติัเกียวกบัใน 
การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน  หมู่ 3 ตาํบลปากกราย อาํเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบกลุ่มตัวอย่าง  ได้รับข่าวสารเกียวกับ                   
โรคไขเ้ลือดออกจากแหล่งขอ้มูลโทรทศัน์ มากทีสุด 
  ธวชัชยั  เรืองทอง ( 48 : 44)  ไดท้าํการศึกษาเรือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั 
ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของผูน้าํชุมชน อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
พบว่าส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารความรู้เกียวกับโรคไขเ้ลือดออกจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุข และ
อาสาสมคัรสาธารณสุข  
  พารินทร์  แกว้สวสัดิ ( 47 : 64) ไดท้าํการศึกษาเรือง พฤติกรรมการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสุข อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี  พบว่า
ส่วนมากไดรั้บข่าวสารความรู้เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หนา้ทีสาธารณสุข  
  ปัทมาภรณ์  นาบุตรบุญ  (  : ) ไดท้าํการศึกษาเรือง การดาํเนินการป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น พบว่า ประชาชนรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารเรืองโรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หนา้ทีสาธารณสุขและอาสาสมคัรสาธารณสุข เป็นส่วนมาก 
 . การดูแลสุขภาพตนเองและการปฏิบัติตนเกยีวกบัโรคไข้เลอืดออก 
  หวานใจ  ขาวพฒันวรรณ   (  : 96) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ในจงัหวดันครปฐม พบว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดับปานกลาง และเสนอแนะผลจาก
งานวิจยัวา่ควรส่งเสริมใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขรับรู้ประโยชน์การดูแลสุขภาพตนเองใหม้ากทีสุด
และต่อเนืองเพือใหเ้กิดความตระหนกัและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมจนเป็นสุขนิสัยติดตวั 
และเป็นแบบอยา่งแก่บุคคลในครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  3  
 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการศึกษาครังนี  เป็นการศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนั
ไขเ้ลือดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี มีขนัตอนการดาํเนินการศึกษา 
ดงันี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เครืองมือทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 . การตรวจสอบเครืองมือ 
 .  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 .  ประชากร  
  ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ ประชาชนจากอาํเภอบา้นคาซึงมีทงัหมด        

 ตาํบล คดัเลือกตาํบลทีมีอตัราป่วยมากทีสุดของทงัหมด 3 ตาํบล คือ ตาํบลหนองพนัจนัทร์ และ
คดัเลือกหมู่บา้น ทีมีจาํนวนผูป่้วยทีมีอตัราป่วยมากทีสุดของตาํบลหนองพนัจนัทร์  จาํนวน              
2 หมู่บา้น คือ หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย จาํนวน 67 หลงัคาเรือน  และหมู่  10  ทุ่งตาลบั จาํนวน  86 
หลงัคาเรือน  ทีมีจาํนวนผูป่้วยทีมีอตัราป่วยมากทีสุดคือ .  ต่อประชากรแสนคน และ .  ต่อ
ประชากรแสนคน (1 มกราคม 2552 - 25 กนัยายน 2552) 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง   

  2.1  โดยการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างของอาํเภอบา้นคา ซึงมีทงัหมด  ตาํบล และ 
คดัเลือก ตาํบลทีมีอตัราป่วยมากทีสุด คือ ตาํบลหนองพนัจนัทร์ (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 
2552) 
  2.2  คดัเลือกหมู่บ้าน ทีมีจาํนวนผูป่้วยทีมีอัตราป่วยมากทีสุดของตาํบลหนอง      
พนัจนัทร์ (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 2552) จาํนวน 2 หมู่บา้น คือ หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย จาํนวน 
67 หลงัคาเรือน  และหมู่  10  ทุ่งตาลบั จาํนวน 86 หลงัคาเรือน   

  2.3 คดัเลือกทุกหลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คนจาํนวน 153 คน 
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  2.4  เลือกสอบถาม (ผูต้อบแบบสัมภาษณ์) เฉพาะประชาชนทีอยู่บา้นเป็นประจาํ
เกือบทุก  วนั คือ อยา่งนอ้ย 4 วนัต่อสัปดาห์ และสัมภาษณ์เฉพาะผูที้ให้ความยินยอมและสามารถ
สือสารไดก้บัผูส้ัมภาษณ์ 
 

2.  เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแบบสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual interview) เป็น
เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น  2  ส่วน ไดแ้ก่   1) ขอ้มูลทวัไป    
และ 2) การรับรู้ต่อการปฏิบติังานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก   จาํแนกโดยละเอียดไดด้งันี 
 ส่วนที 1   ขอ้มูลทวัไป   ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุรายได ้อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา  ระยะเวลาการพกัอาศยั และบทบาททางสงัคม 
 ส่วนที 2  การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออ
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา จาํนวน 24 ขอ้ ซึงลกัษณะคาํถามเป็นมาตรวดัประมาณค่า 
โดยกาํหนดนาํหนกัคะแนนตวัเลือก คือ  

    ขอ้คาํถามเชิงบวก (Positive) ใหค้ะแนนดงันี 
    ใช่  ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  1 
    ไม่ใช่ ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  0 
    ไม่ทราบ ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  0 
    ขอ้คาํถามเชิงลบ  (Negative)  ใหค้ะแนนดงันี 
    ใช่  ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  0 
    ไม่ใช่    ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  1 
    ไม่ทราบ ใหค่้านาํหนกัคะแนนเท่ากบั  0 
 

 การแบ่งระดบัการรับรู้ เป็น 2 ระดบั โดยใชสู้ตรของ  Best  (1977 : 174, อา้งถึงใน       
ธีรสิทธิ  สุขเจริญ 2550 : 62)  ดงันี 

          คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด 
                                   ชนั  
 

 ด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออกของ        
อาสมคัรสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา  มีขอ้คาํถามทงัหมด 24 ขอ้        
     

          24 – 3 
                             2         =  10.5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ระดบัการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา  ตามระดบัช่วงคะแนน 
   รับรู้ระดบัมาก คะแนนมากกวา่  14 
   รับรู้ระดบันอ้ย คะแนนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 14 

.  การตรวจสอบเครืองมือ
 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์ทีไดจ้ดัสร้างขึนใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบความครบถว้น 
และความสมบูรณ์ของเนือหา แลว้นํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้  (Try Out) กับ 
ประชาชนกลุ่มคลา้ยคลึงกบักลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนหมู่ที  3 บา้นช่องลาภ  ตาํบลหนองพนัจนัทร์   
อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ซึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา จาํนวน 30 คน ระหว่าง
วนัที 6 มกราคม ถึง 20 มกราคม 2553 หาความเชือมนั (Reliability) ของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนที 2 
ระดับการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอาสาสมัคร
สาธารณสุขอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี   ค่าสมัประสิทธิแอลฟา เท่ากบั 0.8897  
 

4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูที้มี
หนา้ทีสัมภาษณ์ คือ ผูว้ิจยัและผูช่้วยเกบ็ขอ้มูลทีมีความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกและเคยปฏิบติังานใน
การเก็บขอ้มูลดา้นสุขภาพในพืนทีมาแลว้ ซึงผูว้ิจยัไดชี้แจงทาํความเขา้ใจในขนัตอน วิธีการ และ
ประเด็นของแบบสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลแก่ผูช่้วยเก็บขอ้มูล เพือให้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลได้
ถูกตอ้ง ตรงตามวตัถุประสงค ์ขนัตอนการเกบ็ขอ้มูลมีรายละเอียดดงันี  
 1. ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ขออนุญาตเก็บขอ้มูลและ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยเ์มือไดอ้นุญาตแลว้จึงจดัเกบ็ขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัติดต่อและประสานงานผูน้าํชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุขในหมู่บา้นและ
ผูช่้วยเก็บขอ้มูล เพือชีแจงวตัถุประสงค์และรูปแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั พร้อมกบัประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าวในการทีจะเขา้ดาํเนินการเก็บขอ้มูล 
ในพืนทีหมู่ 9 บา้นทุ่งหมูปล่อย และหมู่ 10 บา้นทุ่งตาลบั ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 3. ผู ้วิจัยและผู ้ช่วยเก็บข้อมูล  ดําเนินการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ประชาชนทีเป็น             
กลุ่มตวัอยา่งในพืนทีเก็บขอ้มูลระหว่างวนัที 20 มกราคม ถึง 16 กุมภาพนัธ์ 2553  โดยช่วงเวลาทีไป
เกบ็ขอ้มูล คือ เวลา 17.00-21.00 น.ของทุกวนั โดยเฉลียใชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์รายละประมาณ 
15 นาที เมือสัมภาษณ์เสร็จแต่ละราย ผูว้ิจยัและผูช่้วยเก็บขอ้มูลจะตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้น
ของแบบสมัภาษณ์ หากพบวา่ขอ้มูลยงัไม่สมบูรณ์ใหส้ัมภาษณ์เพมิเติมจนไดข้อ้มูลครบถว้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 . นาํแบบสัมภาษณ์ลงรหสัแลว้นาํไปบนัทึกขอ้มูลลงในคอมพิวเตอร์และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํเร็จรูป   

 

5.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
Statistics) คือ การแจกแจงความถี  ร้อยละ ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ของอาสาสมคัรสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา    โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา   (Descriptive Statistics)             
การแจกแจงความถีร้อยละ และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเรือง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออก
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี   โดยเก็บขอ้มูลจาก หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย 
จาํนวน 67 หลงัคาเรือน  และ หมู่  10  ทุ่งตาลบั จาํนวน 86 หลงัคาเรือน เป็นหมู่บา้นทีมีจาํนวน
ผูป่้วยทีมีอตัราป่วยมากทีสุดของตาํบลหนองพนัจนัทร์ (1 มกราคม 2552-25 กนัยายน 2552)   
หลงัคาเรือนละ 1 คน จาํนวน 153 คน  เกบ็ขอ้มูลโดยใชแ้บบสมัภาษณ์  ตงัแต่วนัที  20  มกราคม ถึง 
16 กมุภาพนัธ์ 2553  ผลการศึกษาแบ่งเป็น  ตอน คือ  

 . ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 . การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออก  
 . ขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งจากการสัมภาษณ์ 

 

1.  ข้อมูลทวัไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที 7  ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ขอ้มูล จาํนวน (คน) (N = 153) ร้อยละ 
เพศ    
     ชาย 76 49.7 
     หญิง 77 50.3 
อายุ (ปี)   
     อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 13 8.5 
     30 - 39  ปี 33 21.6 
     40 - 49  ปี 36 23.5 
     50 - 59  ปี 29 19.0 
     60 - 69  ปี 28 18.3 
     อายตุงัแต่ 70 ปีขึนไป 14 9.2 

รวม  = 49.08 S.D. = 6239.22 
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ตารางที    (ต่อ) 
 

ขอ้มูล จาํนวน (คน) (N = 153) ร้อยละ 
สถานภาพสมรส   
    โสด 16 10.5 
     คู่ 116 75.8 
     หมา้ย/หยา่/แยก 21 13.7 
ระดับการศึกษา   
    ไม่ไดเ้รียน 10 6.5 
     ประถมศึกษา 109 71.2 
     มธัยมศึกษา 26 17.0 
     สูงกวา่มธัยมศึกษา 8 5.2 
อาชีพ   
    ไม่มีอาชีพ 13 8.5 
     รับจา้ง 23 15.0 
     คา้ขาย 15 9.8 
     เกษตรกรรม/ทาํไร่ 90 58.8 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 1.3 
     ธุรกิจส่วนตวั/ประกนั 8 5.3 
     อืนๆ  พระ 2 1.3 
รายได้/ เดือน/ต่อครอบครัว (บาท)   
    นอ้ยกวา่ 5000  102 66.7 
     5001 - 10000  38 24.8 
     มากกวา่ 10000  ขึนไป 13 8.5 

รวม  = 6239.22 S.D. = 7728.086 
 

 จากตารางที 7   พบว่า  กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คนจาก  หลงัคาเรือน เป็นเพศชาย 
76 คน (ร้อยละ . ) เพศหญิงจาํนวน  คน (ร้อยละ . ) โดยมีอายเุฉลีย 49.08 ปี อายตุาํสุด 16 ปี 
อายมุากทีสุด 83 ปี ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 40-49 ปี  (ร้อยละ 23.5) มีสถานภาพสมรสคู่มากทีสุด  
(ร้อยละ 75.8)  ส่วนมากการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ  71.2)  การประกอบอาชีพ  
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ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร/ทาํไร่ (ร้อยละ  58.8) ส่วนรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง นอ้ยกว่า 5,000 บาท 
(ร้อยละ . ) มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือนอยู่ที 6,239.22 บาท โดยมีรายได้ต่อเดือนตาํสุด 500 บาท 
รายไดต่้อเดือนสูงสุด 50,000 บาท  
 

ตารางที 8  ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในพืนทีของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในพืนที จาํนวน (คน) (N = 153) ร้อยละ 
     ตาํกวา่ 1 ปี           2 1.3 
     มากกวา่  ปี แต่นอ้ยกวา่  ปี            7 4.6 
      ปีขึนไป 144 94.1 

 

 จากตารางที  8  ระยะเวลาทีกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในพืนทีมากกว่า   ปีขึนไป               
เป็นส่วนมาก  จาํนวน  คน (ร้อยละ . ) และ ส่วนนอ้ย อาศยัอยูใ่นพืนที ตาํกว่า 1 ปี (ร้อยละ 
. )  

 

ตารางที 9  บทบาทหนา้ที และสมาชิกทางสังคม ของสมาชิกหลงัคาเรือนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

บทบาทสมาชิกทางสังคม จาํนวน  ร้อยละ 
ไม่มีบทบาทสมาชิกทางสงัคม 27 17.6 
มีบทบาทสมาชิกทางสงัคม (มีบทบาทไดม้ากวา่ ) 126 82.4 
     สมาชิกฌาปนกิจหมู่บา้น  .  
     สมาชิกกองทุนเงินลา้น  .  
     สมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์     .  
     กลุ่มสตรีแม่บา้น  .  
     สมาชิกมูลนิธิศุภนิมิต  .  
     อาสาสมคัรสาธารณสุข  .  
     สมาชิกกองทุนวนัละบาท  .  
     ผูใ้หญ่/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  .  
     สมาชิก อบต.                               .  
     กลุ่มเยาวชน  .  
     อืน ๆ คือ พระ ผูน้าํศาสนา  .  
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 จากตารางที 9  บทบาทหน้าที และสมาชิกทางสังคมของสมาชิกหลงัคาเรือนกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกทางสังคมมากถึง  หลงัคาเรือน (ร้อยละ . ) โดยเป็นสมาชิกกลุ่ม
ฌาปนกิจหมู่บา้นมากทีสุด   หลงัคาเรือน (ร้อยละ . )  รองลงมาคือ สมาชิกกองทุนเงินลา้น   

 หลงัคาเรือน (ร้อยละ . ) และนอ้ยทีสุดคือ สมาชิกบทบาทอืน ๆ คือ  พระผู ้นาํศาสนา จาํนวน 
 หลงัคาเรือน (ร้อยละ . )  (วดั  แห่ง และบา้นของมคัทายก 1 หลงั) 

 

.  การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกนัโรคไข้เลอืดออกของ อสม. 
 

ตารางที 10 การไดรั้บขอ้มลูข่าวสาร เรืองโรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอยา่งต่อหลงัคาเรือน 
 

แหล่งขอ้มูลข่าวสาร จาํนวน (N = 153) ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  .  
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร (ตอบไดม้ากวา่  แหล่งขอ้มูล)  .  
     อาสาสมคัรสาธารณสุข         135 88.2 
     โทรทศัน์    119 77.8 
     เจา้หนา้ทีสาธารณสุข      100 65.4 
     ญาติพีนอ้ง                   49 32.0 
     วิทย ุ 39 25.5 
     หนงัสือพิมพ ์ 22 14.4 
     แผน่พบั โปสเตอร์ 18 11.8 
     อืน ๆ  คือ Internet 1 0.7 

 

 จากตารางที 10  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน (ร้อยละ . ) ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
เรืองโรคไข้เลือดออก  ช่องทางทีได้รับข้อมูลข่าวสารมากทีสุด  คือ ได้รับจากอาสาสมัคร
สาธารณสุข จาํนวน  คน (ร้อยละ . ) รองลงมาคือได้รับทางโทรทศัน์  จาํนวน  คน        
(ร้อยละ . ) ช่องทางทีไดรั้บนอ้ยทีสุด คือ  Internet  จาํนวน  คน (ร้อยละ . ) 
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ตารางที 11 การมีบุคคลในบา้นป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในรอบ  ปี (ปี -ปี ) 
 

การมีบุคคลในบา้นป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในรอบ  ปี จาํนวน (คน) (N = 153) ร้อยละ 
    ไม่มีผูป่้วย 147 96.1 
     มีผูป่้วย  3.9 

 

 จากตารางที    พบว่าในรอบ  ปีทีผ่านมา มีจาํนวนผูป่้วยเพียง  ราย (ร้อยละ . ) 
ส่วนมากไม่มีผูป่้วยในรอบ  ปีทีผา่นมา (ร้อยละ . )  
 

ตารางที 12 การรับรู้/รับทราบ อสม. ทีรับผดิชอบดูแลครัวเรือน ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

การรับรู้/รับทราบ  อสม.ทีรับผดิชอบดูแลครัวเรือน 
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน (คน)  
(N = 153) 

ร้อยละ 

    ไม่ทราบ 4 2.6 
     ทราบ 149 97.4 

 

 จากตารางที     พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า อสม.ทีรับผิดชอบดูแลครัวเรือน
ของตนคือใคร (ร้อยละ . ) ส่วนนอ้ย คือ ร้อยละ .  ไม่ทราบว่า อสม.ทีรับผดิชอบดูแลครัวเรือน
ของตนเองคือใคร 
 

ตารางที 13 อสม.ไดเ้ขา้มาดาํเนินการเกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกครังล่าสุดทีบา้น ของ กลุ่มตวัอยา่ง 
 

ครังล่าสุดที อสม.ไดเ้ขา้มาดาํเนินการทีบา้นของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน (คน)  
(N=153) 

ร้อยละ 

ภายใน   1  สัปดาห์ทีผา่นมา 147 96.1 
ภายใน   2  สัปดาห์ทีผา่นมา 3 2.0 
ภายใน   3  สัปดาห์ทีผา่นมา 1 0.7 
ภายใน   4  สัปดาห์ทีผา่นมา 1 0.7 
ภายใน   8  สัปดาห์ทีผา่นมา 1 0.7 

 

จากตารางที   พบว่า  อสม.ได้เขา้มาดาํเนินการเกียวกับโรคไขเ้ลือดออกทีบา้น      
ครังล่าสุดของกลุ่มตวัอย่าง ภายใน 1 สัปดาห์ทีผ่านมา มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
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รองลงมาคือ 2 สัปดาห์ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนทีเหลือร้อยละ 0.7 เท่ากนั คือ            
3 สัปดาห์  สัปดาห์ และ  สัปดาห์ 

 

ตารางที 14  การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ อสม.  
 

 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ในสถานการณ์ปกติ     
. อสม.ทาํการใส่ทรายกาํจดัลูกนาํยงุลาย/ใส่ปลา  

เพือกาํจดัลกูนาํยงุลายทีบา้นของท่าน 
 .   .  

. อสม.แจง้ใหท่้านทราบวา่การปิดภาชนะเกบ็นาํ (เช่น โอ่ง 
ถงันาํ) ในบา้นของท่านป้องกนัยงุลายวางไข่ได ้

 .   .  

. ท่านทราบวา่การให ้อสม.พน่หมอกควนั 
เป็นการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกวธีิหนึง 

 .   .  

. อสม.เป็นผูบ้อกใหท่้านรู้วา่ การควบคุมป้องกนั 
การติดต่อโรคไขเ้ลือดออกทีดีทีสุดคือการป้องกนัไม่ใหถ้กู
ยงุลายกดั 

 .   .  

. อสม. ของท่านเป็นผูใ้หค้วามรู้เกียวกบัเรือง 
โรคไขเ้ลือดออก แก่ครอบครัวของท่าน 

 .   .  

. วธีิการที อสม.ใหค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่านเกียวกบั
เรืองโรคไขเ้ลือดออก คือ การสอน 
หรือการบอกดว้ยวาจา 

 .   .  

. วิธีการที อสม.ใหค้วามรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออก 
แก่ครอบครัวของท่านคือ ติดโปสเตอร์ ทีร้านคา้ ศาลา  
หรือทีประชุม 

 .   .  

. เมือมีผูป่้วยทีเป็นโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้นของท่าน อส
ม. เป็นผูแ้จง้ใหท่้านทราบข่าว 

 .   .  

. วธีิการที อสม.ใหค้วามรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกแก่ครอบครัว
ของท่านคือ การแจกเอกสารแผน่พบั 

 .   .  

. อสม.ทาํลาย แหล่งเพาะพนัธ์ลกูนาํยงุลาย โดย 
การควาํภาชนะ/เปลียนนาํทุก 7 วนั ทีบา้นของท่าน 

 .   .  
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ตารางที 14  (ต่อ)  
 

 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. อสม. ทาํการสาํรวจ/นบัภาชนะ แหล่งเพาะพนัธ์ุลกูนาํ
ยงุลาย ตามครัวเรือน สัปดาห์ละ 1 ครัง 

 .   .  

. อสม.ไดด้าํเนินการพน่หมอกควนัในโรงเรียน/วดั 
ปีละ  ครัง 

 .   .  

3. อสม. บอกใหท่้านทราบถึง ภมิูปัญญาชาวบา้น  
ในการ ทาํใหย้งุลายไม่วางไข่ในภาชนะนาํขงั เช่น การใส่
ถ่านในโอ่งนาํ หรือใส่ปูนแดงกินกบัหมาก   

 .   .  

 

 จากตารางที  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกในสถานการณ์ปกติทวัไป มีการรับรู้ถูกตอ้งมากทีสุด คือ อสม. ทาํการใส่
ทรายกาํจดัลูกนํายุงลาย/ใส่ปลา เพือกาํจดัลูกนาํยุงลายทีบา้น มีจาํนวน  คน (ร้อยละ . )   
รองลงมาคือ อสม. แจง้ให้ท่านทราบว่าการปิดภาชนะเก็บนาํ (เช่น โอ่ง ถงันาํ)ในบา้นของท่าน
ป้องกนัยุงลายวางไข่ได ้ มีจาํนวน 47 คน  (ร้อยละ 6.1) น้อยทีสุด อสม. บอกให้ท่านทราบถึง   
ภูมิปัญญาชาวบา้น ในการทาํให้ยุงลายไม่วางไข่ในภาชนะนาํขงั เช่น การใส่ถ่านในโอ่งนาํ หรือ    
ใส่ปูนแดงกินกบัหมาก จาํนวน 95  คน (ร้อยละ 62.1)  

 

 ตารางที 15 การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ อสม.  
  สถานการณ์เมือเกิดการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกในละแวกบา้นของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. ใส่ทรายหรือ ใส่ปลากินลูกนาํในภาชนะนาํขงั  .   .  
2. ควาํและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย  .   .  
3. สาํรวจแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย  .   .  
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ตารางที    (ต่อ) 
 

 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

4. อสม. เป็นผูแ้จง้ข่าวสารการระบาดของไขเ้ลือดออก
ใหก้บับา้นของท่าน 

 .   .  

5. พน่หมอกควนัในละแวกบา้นทีมีผูป่้วยไขเ้ลือดออก
และบริเวณใกลเ้คียง 

 .   .  

6. ในการแจง้ข่าวสารโดย อสม.จะดาํเนินการ แจง้ข่าว
ในละแวกบา้นทีเกิดโรคภายใน 24 ชวัโมง 

 .   .  

 

 จากตารางที 5 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกในสถานการณ์ทีมีการระบาด มีการรับรู้ถูกตอ้งมากทีสุด คือ อสม. ทาํการ
ใส่ทรายกาํจัดลูกนํายุงลาย/ใส่ปลากินลูกนําในภาชนะนําขงั มีจาํนวน 148 คน  (ร้อยละ 6.7)   
รองลงมา คือ อสม. ควาํและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยุงลาย จาํนวน 7  คน  (ร้อยละ 6.1) 
น้อยทีสุด ในการแจง้ข่าวสารโดย อสม .จะดาํเนินการแจง้ข่าวในละแวกบา้นทีเกิดโรค ภายใน       
24 ชวัโมง จาํนวน 112  คน (ร้อยละ 73.2)  
 

ตารางที 16 การรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ อสม.  
 ในดา้นความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

. อสม. บอกใหท่้านรู้วา่ การควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกทีไดผ้ลดีทีสุดคือ การกาํจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย 

 .   .  

. ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการป้องกนั
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้นของท่าน 
ขึนอยูก่บัการดาํเนินงานของ อสม. เป็นผูด้าํเนินการ 

 .   .  
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ตารางที 16  (ต่อ) 
 

 

ลาํดบั 
ที 

 

การรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั/ 
ไม่ทราบ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3. อสม. ของท่านแจง้ใหท่้านทราบวา่ หากท่านไม่
ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย และมียงุลายไว้
ในครอบครอง ท่านจะถูกลงโทษจาํคุก  เดือน หรือ 
ปรับ ,  บาท 

 .   .  

4. อสม. บอกใหท่้านรู้วา่ ไขเ้ลือดออกติดต่อจากคน 
สู่คนไดท้างไอ จามรดกนั เหมือนไขห้วดัใหญ่  

 .   .  

5. นอกจากยงุลายแลว้ยงัมี  ยงุกน้ปล่อง อีกทีสามารถ
นาํไขเ้ลือดออกได ้

 .   .  

 

 จากตารางที 6 พบว่า  กลุ่มตวัอย่างรับรู้การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกในดา้นความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ถูกตอ้ง   
มากทีสุด คือ อสม.บอกใหท่้านรู้วา่ การควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกทีไดผ้ลดีทีสุดคือ การกาํจดั
แหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย มีจาํนวน 149 คน  (ร้อยละ 97.4) รองลงมาคือ ความสาํเร็จหรือความลม้เหลว
ในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้นของท่านขึนอยูก่บัการดาํเนินงานของ อสม. เป็น
ผูด้าํเนินการ มีจาํนวน 132 คน  (ร้อยละ 86.3)   นอ้ยทีสุด อสม. บอกใหท่้านรู้ว่า ไขเ้ลือดออกติดต่อ
จากคนสู่คนได้ทางไอ จามรดกัน เหมือนไข้หวัดใหญ่   และนอกจากยุงลายแล้วย ังมี  
ยงุกน้ปล่องอีกทีสามารถนาํไขเ้ลือดออกไดเ้ท่ากนั คือ ร้อยละ .   
 

ตารางที 17 คะแนนการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ  
 อสม.  
  

คะแนน จาํนวน (คน) ร้อยละ 
 3 1 0.7 
  6 1 0.7 
  10 4 2.6 
  13 1 0.7 
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ตารางที 17  (ต่อ)  
  

คะแนน จาํนวน (คน) ร้อยละ 
  14 1 0.7 
  15 4 2.6 
  16 8 5.2 
  17 11 7.2 
  18 16 10.5 
 19 10 6.5 
  20 23 15.0 
  21 20 13.1 
  22 41 26.8 
  23 5 3.3 
  24 7 4.6 

รวม              =  19.57 S.D. = 3.328 
 

 จากตารางที 17 พบว่า  ระดบัคะแนนการรับรู้ต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรค
ไข้เลือดออกของ อสม. กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนการรับรู้ถูกต้องมากทีสุด จํานวน 7 คน        
(ร้อยละ 4.6)  จาํนวนคะแนนทีมีกลุ่มตวัอย่างมากทีสุด คือ 22 คะแนน มีจาํนวน 41 คน  (ร้อยละ  
26.8) โดยภาพรวมแลว้คะแนนเฉลียอยู ่19.57 
 

ตารางที 18 การรับรู้รวมของกลุ่มตวัอยา่งต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ  
 อสม.  
 

ระดบัการรับรู้รวมต่อการปฏิบติังาน หมู่  ทุ่งหมูปล่อย หมู่  ทุ่งตาลบั รวม 
 จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

รับรู้ระดบันอ้ย (นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
 คะแนน) 

3 37.5 5 62.5 8 5.2 

รับรู้ระดบัมาก (มากกวา่  คะแนน) 64 44.1 81 55.9 145 94.8 
 

 จากตารางที  พบว่า  ระดบัการรับรู้รวมของกลุ่มตวัอย่างต่อการปฏิบติังานควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ อสม. ส่วนใหญ่รับรู้อยูใ่นระดบัมาก จาํนวน 45  คน (ร้อยละ 94.8) 
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.  ข้อคดิเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ 
 

ตารางที 9 ขอ้คิดเห็นเพิมเติมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ลาํดบัที ขอ้คิดเห็นเพิมเติม จาํนวน (คน) 
 ปัญหาจากใช้สารเคมีในการควบคุมป้องกนัโรคไข้เลอืดออก  รวม  
. ไม่มีการใส่ทราย 2 เดือนแลว้/อยากใหใ้ส่ทรายบ่อย ๆ 3 
. ใส่ทรายแลว้ใชน้าํทาํใหเ้กิดมีผนืคนัและกลินเหมน็ 2 
. ใส่ทรายแลว้ตะใคร่นาํขึน 1 
. อยากใหมี้การพน่หมอกควนับ่อย 2 
. พน่หมอกควนัแลว้มีกลินเหมน็ 1 
 การดําเนินงานของบุคคล รวม  
. การดาํเนินงานของ อสม.ไม่สมาํเสมอ 2 
. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามร่วมมือดีแต่สมัพนัธภาพไม่ดีกบั อสม. 1 
. กลุ่มตวัอยา่งไม่ทราบวา่ อสม. คนใดทีรับผดิชอบบา้นของเขา 2 
 ปัญหาจากสิงแวดล้อม รวม  
. บา้นอยูห่นา้โรงงาน มียงุมากกวา่เดิม 1 
. พืนทีส่วนมากเป็นดงสบัปะรด ฝนชุกทาํใหย้งุวางไข่ทีกาบใบ 

สัปปะรด 
1 

. มีลาํหว้ยไหลผา่นในพืนที 1 
 ความรู้เรืองโรคไข้เลอืดออก รวม  
. กลุ่มตวัอยา่งขาดความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออก เช่น การติดต่อจาก 

คนสู่คนการไอจามรดกนั 
 

 

 จากตารางที  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้คิดเห็นเพิมเติมโดยพบปัญหาส่วนมากเกิดจาก
ใชส้ารเคมีในการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก มีจาํนวน  คน รองลงมาเป็นการดาํเนินงานของ
บุคคล มีจาํนวน  คน ทงันีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ไม่มีการใส่ทราย 2 เดือนแลว้/อยากใหใ้ส่ทราย
บ่อย ๆ มีจาํนวน  คน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที  5 
 

สรุปผลการวจิยั  อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ

 การศึกษาเรือง การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออก ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข  อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการรับรู้ของประชาชน
ต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัไขเ้ลือดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  อาํเภอบา้นคา จงัหวดั
ราชบุรี  กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ประชาชนจากทุกหลงัคาเรือน ๆ ละ 1 คน  จาํนวน      
153 คน จาก 2 หมู่บา้น ทีมีจาํนวนผูป่้วยทีมีอตัราป่วยมากทีสุดของตาํบลหนองพนัจนัทร์ ( 1 มกราคม 
2552-25 กนัยายน 2552) คือ หมู่  9 ทุ่งหมูปล่อย จาํนวน 67 หลงัคาเรือน  และหมู่  10  ทุ่งตาลบั จาํนวน 
86 หลงัคาเรือน  สัมภาษณ์ประชาชนทีอยู่บา้นเป็นประจาํเกือบทุกวนั คือ อยู่บา้นอย่างนอ้ย 4 วนั       
ต่อสัปดาห์ และสัมภาษณ์เฉพาะผูที้ให้ความยินยอมและสามารถสือสารไดก้บัผูส้ัมภาษณ์  เครืองมือ  
ทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสมัภาษณ์  ซึงแบ่งเป็น 2 ตอน  ประกอบดว้ย  ปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลทัวไป เพศ   อาย ุรายได ้อาชีพ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาการพกัอาศยั และ
บทบาททางสังคมของสมาชิกในครัวเรือน และการรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานควบคุม
ป้องกนัโรคไข้เลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขอาํเภอบา้นคา แบบสมัภาษณ์ไดผ้า่นการตรวจสอบ
ความตรงของเนือหาจาก อาจารยที์ปรึกษาแลว้ จึงนําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบ (Try Out) กับ
ประชาชนกลุ่มทีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง คือ หมู่ที 3 บา้นช่องลาภ  ตาํบลหนองพนัจนัทร์  อาํเภอ  
บา้นคา  จงัหวดัราชบุรี  จาํนวน 30 คน  ไดค่้าสมัประสิทธิแอลฟา  เท่ากบั 0.8897  
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาในครังนี ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 153 คน สรุปไดด้งันี 
 1.  ข้อมูลทวัไป  
  กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉลีย 49.08 ปี โดยมีอายตุาํสุด 16 ปี อายสูุงสุด 83 ปี ส่วนใหญ่  
มีอายอุยูร่ะหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 23.50) ส่วนมากมีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 75.80) มีการศึกษา
อยู่ในระดบัประถมศึกษา (ร้อยละ 71.20)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ทาํไร่ (ร้อยละ  
58.80)  มีรายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 5000 บาท (ร้อยละ 66.67)  มีรายไดค้รอบครัว
ต่อเดือนเฉลีย 6,239.22  บาท โดยมีรายไดต้าํสุด 500 บาทต่อเดือน รายไดสู้งสุด 50,000 บาท        
ต่อเดือน ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพืนทีส่วนมากอาศัยอยู่มากกว่า  ปีขึนไป (ร้อยละ 94.1)              
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มีบทบาทหนา้ที และสมาชิกทางสังคม  (ร้อยละ 82.40) โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกฌาปนกิจหมู่บา้น 
(ร้อยละ 64.10)  
 กลุ่มตวัอย่างจาํนวน  คน (ร้อยละ . )ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการป้องกนั
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  โดยช่องทางทีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารฯ มากทีสุดคือ ไดรั้บจากอาสาสมคัร
สาธารณสุข จาํนวน  คน (ร้อยละ . )  ในรอบ  ปีทีผา่นมา  ทีบา้นของกลุ่มตวัอยา่งไม่มีผูป่้วย
โรคไขเ้ลือดออก (ร้อยละ . ) พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่า อสม. ทีรับผิดชอบดูแล
ครัวเรือนของตนคือใคร (ร้อยละ .  ) อสม. เขา้ดาํเนินการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกทีบา้น
ของกลุ่มตวัอย่าง ครังล่าสุดใน 1 สัปดาห์ทีผ่านมา มากทีสุด มีจาํนวน  คน (ร้อยละ . ) 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธวชัชยั  เรืองทอง ( 48 : 44) ไดท้าํการศึกษาเรือง ความรู้ ทศันคติ และ
การปฏิบัติ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของผูน้ําชุมชน อาํเภอเสนา จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา พบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารความรู้เกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หน้าที
สาธารณสุข และอาสาสมคัรสาธารณสุข และปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ  (  : ) ไดท้าํการศึกษา
เรือง การดาํเนินการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น พบว่า 
ประชาชนรับทราบขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หนา้ทีสาธารณสุขและอาสาสมคัร
สาธารณสุข เป็นส่วนมาก 
 2. ระดับการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 
  2.1  ในสถานการณ์ปกติทัวไป 

    การรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของ อสม. ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกัน        
โรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ไดถู้กตอ้งมากทีสุด คือ อสม. ทาํการใส่ทรายกาํจดั
ลูกนาํยงุลาย/ใส่ปลา เพือกาํจดัลูกนาํยงุลายทีบา้นของกลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวน  คน (ร้อยละ . )  
อสม. บอกให้กลุ่มตวัอย่างรู้ว่า  โรคไขเ้ลือดออกติดต่อจากคนสู่คนไดท้างไอจามรดกนั เหมือน        
ไขห้วดัใหญ่  และนอกจากยุงลายแลว้ยงัมียุงกน้ปล่อง อีกทีสามารถนาํไขเ้ลือดออกได ้คือ  
ร้อยละ .  ซึงในทางทฤษฎีแลว้ พบว่า เป็นไปไม่ได ้เนืองจากไม่ใช่โรคติดต่อในระบบทางเดิน
หายใจ สิงทีควรปฏิบติัหรือส่งเสริมไดคื้อ การให้ความรู้แก่กลุ่ม อาสาสมคัรสาธารณสุข ซึงเป็น      
ผูที้มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน และไดรั้บความเชือมนัศรัทธาจากประชาชนในระดบัสูงในดา้น
องค์ความรู้ด้านสุขภาพ จึงมีความจาํเป็นตอ้งฟืนฟูความรู้เพือให้มีการถ่ายทอดไปสู่ประชาชน     
อยา่งถูกตอ้ง ซึงเป็นในแนวทางเดียวกบัการศึกษาของมงคล  เกตุพนัธ์ (  : บทคดัยอ่) พบว่า  
การดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกตอ้งมีการให้สุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์ และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกตอ้งเน้นด้านอาการการเกิดโรค  ด้านการติดต่อของโรค และด้าน        
การป้องกนัและควบคุมโรค  

  2.2  การดําเนินงานของ อสม. เมือเกดิการระบาดของโรคไข้เลอืดออก 
   กลุ่มตัวอย่างรับรู้การดํา เนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเกียวกับ            

โรคไขเ้ลือดออกในสถานการณ์ทีมีการระบาด มีการรับรู้ถูกตอ้งมากทีสุด คือ อสม. ทาํการใส่ทราย
กาํจดัลูกนาํยงุลาย/ใส่ปลากินลูกนาํในภาชนะนาํขงั มีจาํนวน 148 คน (ร้อยละ 6.7)    
  2.3  ด้านความรู้เรืองโรคไข้เลอืดออกของกลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างรับรู้การดํา เนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเกียวกับ            
โรคไขเ้ลือดออกในดา้นความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ถูกตอ้งมากทีสุด คือ  
อสม. บอกให้ท่านรู้ว่า การควบคุมป้องกันโรคไขเ้ลือดออกทีได้ผลดีทีสุด คือ การกาํจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย  มีจาํนวน 149 คน (ร้อยละ 97.4) 

  2.4  ระดับการรับรู้รวมต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
    ผลการศึกษาระดับการรับรู้รวมต่อการปฏิบัติงานของ  อสม .  ของ           
กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้มากทีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ระดบัมาก จาํนวน 45  คน (ร้อยละ 94.8)   
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคไข้เ ลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขอําเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี ครังนี  ผูว้ิจัยได้ทําการแยกประเด็น                
การวิเคราะห์หลงัคาเรือนทีครอบครัวมีสมาชิกบทบาททางสังคมกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข
จาํนวน 21 หลงัคาเรือนแลว้พบว่าการรับรู้ต่อการปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขไม่มีความแตกต่างกนัผูว้ิจยัขอเสนอประเดน็สาํคญัในการอภิปรายผล ดงันี  

 1.  การปฏิบัติเกยีวกบัโรคไข้เลอืดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 
  จากผลการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างอาสาสมคัรสาธารณสุขมีการปฏิบติังานและ
ดาํเนินงานในพืนทีอย่างต่อเนืองและติดต่อกนั จาํนวน 47  คน (ร้อยละ 96.1) แต่มีอาสาสมคัร 
ส่วนน้อยทีรับผิดชอบบางกลุ่มบา้นไม่ไดด้าํเนินงานอย่างสมาํเสมอ จาํนวน 6  คน (ร้อยละ 3.9)  
การดาํเนินงานอย่างสมาํเสมอทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้อยู่ในระดบัมากซึงไม่สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของหวานใจขาวพฒันวรรณ ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นในจงัหวดันครปฐม (  : 96) พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้นส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในระดบัปานกลาง  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง กับการรับรู้ต่อการปฏิบติังานควบคุม
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของ อสม. 
  จากการศึกษา พบว่า  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มตวัอย่าง ทุกราย ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเรืองโรคไขเ้ลือดออก (ร้อยละ 99.30) ส่วนใหญ่ไดรั้บ จากอาสาสมคัรสาธารณสุขมากทีสุด 
(ร้อยละ 65.40) ซึงเป็นบุคลากรดา้นสาธารณสุข แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธวชัชยั เรืองทอง 
ศึกษา ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของผูน้าํชุมชน 
อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ( 48 : 44) ทีพบว่าส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารความรู้เกียวกบั
โรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หน้าทีสาธารณสุขทีไม่สอดคลอ้งเพราะบุคลากรสาธารณสุขทีปฏิบติังาน
ประจาํสถานีอนามยัมีไม่พอเพียงและอาสาสมคัรเป็นบุคคลในพืนทีทีใกลชิ้ดประชาชนสามารถแจง้
ขอ้มูลข่าวสารเรืองโรคไขเ้ลือดออกไดม้ากกว่าเจา้หนา้ทีสาธารณสุข  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ และคณะ ศึกษาการดาํเนินการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
อาํเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (  : )  พบว่า ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเรือง            
โรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หน้าทีสาธารณสุข เป็นส่วนมาก และการศึกษาของพารินทร์  แกว้สวสัดิ  
ได้ศึกษาเรืองพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
อาํเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี ( 47 : 64) พบว่า ส่วนมากไดรั้บข่าวสารความรู้เกียวกบั   
โรคไขเ้ลือดออกจากเจา้หน้าทีสาธารณสุข   จากการศึกษาครังนียงัพบว่า โทรทศัน์เป็นแหล่งที            
กลุ่มตวัอย่างรับรู้ขอ้มูลโรคไขเ้ลือดออก เป็นอนัดบัที    ซึงแตกต่างจากการศึกษาของวราภรณ์         
นิโครธานนท ์ศึกษาเรืองการปฏิบติัเกียวกบัการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน
หมู่ 3  ตาํบลปากกราย  อาํเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ( 46 : 30) พบ         
กลุ่มตวัอย่าง ไดรั้บข่าวสารเกียวกบัโรคไขเ้ลือดออกจากแหล่งขอ้มูลโทรทศัน์มากทีสุด  สาเหตุที
แตกต่างกนัเพราะประชาชนในพืนทีจะไดข้อ้มูลข่าวสารจากอาสาสมคัรสาธารณสุขเป็นส่วนมาก
และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํไร่จึงไม่มีเวลาได้รับข่าวสารเกียวกับ       
โรคไขเ้ลือดออกจากแหล่งขอ้มูลโทรทศัน์ 
 3.  ความรู้เกยีวกบัโรคไข้เลอืดออก 
  จากการศึกษานีวิ ธีการทีกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ในการป้องกันควบคุม             
โรคไขเ้ลือดออกจากอาสาสมคัรสาธารณสุขมากทีสุด คือ จากการบอกดว้ยวาจา (ร้อยละ . )           
การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขเนน้การใหค้วามรู้ และการปฏิบติัดาํเนินการในพืนทีเป็น
ส่วนมากสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธวชัชยั  เรืองทองศึกษา ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัใน  
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ของผูน้าํชุมชน อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  
( 48 : 45)  พบวา่ การดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขเนน้การใหค้วามรู้ และการปฏิบติังาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ดาํเนินการในพืนทีเป็นส่วนมาก ซึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มงคล  เกตุพนัธ์ ไดศึ้กษาเรือง
ปัจจยัเสียงต่อการเป็นโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชนเขต อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี (       
: 80) พบว่าความรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกตอ้งเน้นดา้นอาการ การเกิดโรค ดา้นการติดต่อของ         
โรค และดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกสาเหตุเพราะกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เรือง  
โรคไขเ้ลือดออกดา้นการปฏิบติังาน การให้ความรู้ การควบคุมป้องกนัโรคเมือเกิดการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออกมีการรับรู้อยู่ในเกณฑ์ดีระดบัมากส่วนดา้นการติดต่อของโรคไขเ้ลือดออกและ
พาหนะของโรคไขเ้ลือดออกมีการรับรู้เป็นส่วนนอ้ย  
 และในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย ในส่วนทีเกียวข้องกับ        
การควบคุมลูกนาํยงุลายดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ในการกาํจดัลูกนาํ  ตอ้งการให้ใส่ทรายบ่อย ๆ การพ่น
หมอกควนั ซึงเป็นวิธีทีประชาชนจบัตอ้งได ้และรับรู้ว่าสามารถควบคุมไดร้ะดบัหนึง แต่ยงัพบว่า 
มีผลกระทบจากการใชส้ารเคมี เช่น การเกิดตะไคร้นาํในภาชนะทีใส่ทรายเทมีฟอส หรือมีผดผนืขึน
หลงัใช้นาํในภาชนะใส่ทรายเทมีฟอส หรือกลินเหม็นรบกวนช่วงทีพ่นหมอกควนั เป็นตน้ ซึง
กระบวนการควบคุมเหล่านีเป็นส่วนทีรัฐจดัให้เป็นการจดัสรรงบประมาณลงไปในพืนที ซึงตาม
ทฤษฎีแลว้ การพ่นนาํยาเคมีจะทาํในกรณีทีเกิดการระบาดของโรคเท่านนั ในระยะเวลาเฝ้าระวงั
เท่ากบั 2 เท่า ของระยะเวลาฟักตวัของยุง ลาย เพือให้มีการควบคุมโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ      
ทาํให้ไม่สามารถพ่นนาํยาเคมีไดบ่้อย ๆ  นอกจากจะมีความสินเปลืองโดยใช่เหตุแลว้ ยงัส่งผล
กระทบกบัความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมทงัยงัไม่มีการศึกษาอย่างจริงจงัเรืองผลกระทบกบั
สิงแวดลอ้มเนืองจากการใชน้าํยาเคมีแต่อยา่งใด 
 ในส่วนของระดบับุคคล ส่วนของการรับรู้การทาํงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขของ
ประชาชนพบว่ายงัมีประชาชนส่วนหนึงไม่ทราบถึง อาสาสมคัรสาธารณสุขทีรับผิดชอบหลงัคา
เรือนตนเอง และอาสาสมคัรสาธารณสุข ปฏิบติัหนา้ทีไม่สมาํเสมอ ซึงเป็นส่วนทีสถานีอนามยัตอ้ง
นาํกลบัไปทบทวนถึงแนวทางการทาํงานของอาสาสมคัรสาธารณสุข ในการกาํกับติดตามและ   
การจดัเวทีใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุข ไดพ้บปะกบัชาวบา้นเป็นประจาํ เพือการสือสารทีมีความตรง
และใกลชิ้ดกบัประชาชน 
 ในด้านของสถานทีทีมีความเกียวเนืองกับสิงแวดล้อม  ซึงเป็นปัจจัยสําคัญใน             
การดาํเนินงานควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ ซึงหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรง ตาม พ.ร.บ.
สิงแวดลอ้ม คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีตอ้งเร่งดาํเนินการปรับปรุงสิงแวดลอ้ม โดยส่วน
สาธารณสุขตอ้งมีบทบาทในการสนับสนุนเชิงวิชาการและการวางแผนการดาํเนินงาน ประเมิน
สิงแวดลอ้มทีอาจเป็นภยัต่อสุขภาพประชาชน โดยประชาชนเองก็ตอ้งมีความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมดว้ย จึงจะสามารถทาํใหก้ารปฏิบติังานในส่วนนีมีความยงัยนื 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ในส่วนท้ายทีมีผู ้เสนอแนะไว้ในส่วนปัญหาอุปสรรค  คือด้านองค์ความรู้เรือง              
การควบคุมป้องกนัโรค ซึงเป็นส่วนทีมีความสําคญัมาก ทงัความรู้ในประชาชน ในอาสาสมคัร
สาธารณสุข และในตวัเจา้หน้าทีทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ครู ผูน้าํ
นกัเรียน แมก้ระทงัพระสงฆ ์และตวัเจา้หนา้ทีเอง ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาองคค์วามรู้ใหท้นัต่อ
การเปลียนแปลง ของโรคไขเ้ลือดออก เนืองจากในชุมชนพบว่า ยุงลายเองก็มีการปรับตวัใน         
การดาํเนินชีวิต จากทีเคยออกหากินเฉพาะในช่วงกลางวนั นนั พบว่า มียงุลายเริมออกหากินในเวลา
กลางคืนแลว้ ซึงเป็นความรู้ส่วนหนึงในการควบคุมป้องกนัโรคเท่านนัเอง  เพราะฉะนนัในส่วน
อืนๆไม่ว่าจะเป็น อาการของโรค วิธีติดต่อ และอืนๆตอ้งมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา เพือให้การ
ดาํเนินงานมีประสิทธิภาพสูงทีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวจิัยไปใช้ 
 ควรเนน้การใหสุ้ขศึกษาเรืองการติดต่อและการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกเพิมมากขึน
เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งยงัขาดความรู้ดา้นการติดต่อและการระบาดโรคไขเ้ลือดออกยงัมีกลุ่มตวัอยา่ง
บางคนเขา้ใจว่าการติดต่อของโรคไขเ้ลือดออกสามารถติดต่อจากคนสู่คนไดโ้ดยการไอจามรดกนั
และยงัเขา้ใจวา่ยงุกน้ปล่องเป็นพาหนะนาํโรคไขเ้ลือดออก 
 

 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนในการดําเนินงานเกียวกับ         
โรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขในพืนที ชุมชน และเขตเมือง  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้ความรู้เรืองการติดต่อของ        
โรคไขเ้ลือดออกของประชาชน หรือกลุ่มอืน ๆ เช่น อาสาสมคัรสาธารณสุข ผูน้าํชุมชน นักเรียน 
นกัศึกษา 
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เมธี  จนัทจ์ารุภรณ์.  คู่มือเจา้หนา้ทีในการดาํเนินงานเกียวกบัอาสาสมคัรสาธารณสุข.  
 กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542. 
โยธิน  ศินสมุทร  และคณะ.  จิตวิทยา.  กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริมวิชาการ, 2533.  
รัตนา   กองสาํลี.  “การรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการต่อสาเหตุทีไม่ไปใบริการทีสถานีอนามยัในอาํเภอเมือง  
 จงัหวดันครปฐม.”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการสังคมและการจดัการ 
 ระบบสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 
วรรณนภา  ปฐมพิทกัษนุ์กลู.  “ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
 ของประชาชนตาํบลแหลมบวั อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม.”  วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏั 
 นครปฐม, 2547. 
วิทยา  ผอ่งแผว้  และกีรติ  สวยสมเรียม.  “พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชน 
 ในเขตตาํบลชยัพร อาํเภอบึงกาฬ จงัหวดัหนองคาย”การศึกษาปัญหาพเิศษดา้น 
 สาธารณสุข ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ตาํบลชยัพร สาํนกังานสาธารณสุข อาํเภอบึงกาฬ   
 จงัหวดัหนองคาย.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฎัหนองคาย, 2552. (อดัสาํเนา) 
วารุณี   สุดแสวง.  “ปัจจยัทีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี 
 กลุ่มเป้าหมาย.”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสงัคมและ 
 การจดัการระบบสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 51. 
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วราภรณ์  นิโครธานนท.์  “การปฏิบติัเกียวกบัการควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของ 
 ประชาชน หมู่ 3 ตาํบลปากกราย  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.” 
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนั 
 ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2546. (อดัสาํเนา) 
สาวิตรี  พรสินศิริรักษ.์  “ปัจจยัทีสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกของ 
 สตรีไทยมุสลิม จงัหวดักระบี.”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา 
 และพฤติกรรมศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 50. 
สุรีรัตน์  ฉิมเพช็ร. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น อาํเภอ 
 เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 6. 
สุมนา  บุญหลาย.  “การรับรู้ของพยาบาลในความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาล 
 ศิริราช.”   สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสงัคมและการจดัการ 
 ระบบสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, . 
สมเกียรติ   ปุญญประดิษฐพ์ร.  การดาํเนินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในการเฝ้าระวงัและ 
 ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของสถานีอนามยับา้นสัมมาราม  อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั 
 ราชบุรี.  ราชบุรี : โรงพิมพร์าชภฎับา้นโป่ง, 2544. 
โสภณ  นุชเจริญ.  “การปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีในชมรมสร้างสุขภาพ ของอาสาสมคัร 
 สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี.”  วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 มหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551. 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข.  คู่มือเจา้หนา้ทีในการดาํเนินงานเกียวกบัอาสาสมคัร 
 สาธารณสุข.   กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ (ร.ส.พ.), 
 . 
_________.  คู่มือการดาํเนินงานศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) สาํหรับอาสาสมคัร 
 สาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก.  .  
สาํนกัระบาดวิทยา. สรุปสถานการณ์โรค  [ออนไลน]์.  เขา้ถึงเมือ 5 มิถุนายน 2553.  เขา้ถึงไดจ้าก 
 http://epid.moph.go.th/Annual/Annual%202551/Annual_index.html  
สุรีรัตน์  ฉิมเพช็ร. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจาํหมู่บา้น อาํเภอ 
 เลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 6.  
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หวานใจ  ขาวพฒันาวรรณ. “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของอาสาสมคัรสาธารณสุข  
 ประจาํหมู่บา้น ในจงัหวดันครปฐม.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา 
 ประชากรศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 3. 
อญัชุลี  อนุวฒัน์.  “ปัจจยัส่วนบุคคลและการรับรู้ภาวะสุขภาพของประชาชนทีมีสิทธิบตัร 
 หลกัประกนัสุขภาพ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคทีไม่ไปใชบ้ริการทีสถานบริการ 
 ปฐมภูมิ อาํเภอเมืองนครปฐม.”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ 
 สังคมและการจดัการระบบสุขภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 50. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Packwood, William T. College Student Personnel Services. Illinois : Spring Frield,  

  Brannerstone House, 1977. 
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แบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์                                                   เลขที………… 
“การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบตัิงานควบคุมป้องกนัไข้เลอืดออก  

ของอาสาสมัครสาธารณสุข  อาํเภอบ้านคา จังหวดัราชบุรี” 
 

ชือ-สกุล.........................................................บา้นเลขที...................................................................... 
 

คาํชีแจง 
 แบบสัมภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาการทาํสารนิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจดัการระบบสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 
 .  แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที   ขอ้มูลทวัไป                                                      
  ส่วนที  การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุข 
  ส่วนที  ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 
 2. ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงเกียวกับตัวท่าน      
มากทีสุด และกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ 
 .  การศึกษาวิจยัครังนีกระทาํเพือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ  การวิเคราะห์ขอ้มูลจะทาํใน
ลกัษณะส่วนรวม  จึงไม่เกิดผลเสียต่อตวัท่านแต่ประการใด หากแต่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน   
ของท่าน โดยจะนาํขอ้มูลทีไดม้าเป็นแนวทางในการดาํเนินงานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ต่อไป 
 (ขอ้มูลของท่านจะถือเป็นความลับ และจะนําไปใช้เพือเป็นประโยชน์ในงาน
สาธารณสุขดา้นการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี เท่านนั) 
 

“ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ฉบบันี” 
 

จ่าเอกกิตติ   ยมิสงวน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56 

ส่วนที 1 ข้อมูลทวัไป                                                                       
คาํชีแจง ขอใหเ้ติมขอ้ความทีเป็นขอ้มูลลงในช่องวา่ง………………หรือทาํเครืองหมาย        

ลงในช่องวา่ง   (  ) หนา้ขอ้ความ 
1. เพศ 

(  ) 1. ชาย   (  ) 2. หญิง 
2. อาย…ุ………….ปี 
3. รายไดข้องท่านเฉลียต่อเดือน………………….บาท 
4. อาชีพ(ตอบเฉพาะ อาชีพหลกั) 

(  ) 1. ไม่มีอาชีพ    (  ) 2. รับจา้ง   (  ) 3. คา้ขาย  
(  ) 4. เกษตรกรรม/ทาํไร่ (  ) 5. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (  ) 6. ธุรกิจส่วนตวั/ประกนั   
(  ) 7. นกัเรียน/นกัศึกษา  (  ) 8. อืน ๆ ระบุ……………………. 

5. สถานภาพสมรส 
(  ) 1. โสด                            (  ) 2. คู่                                         (  ) 3. หมา้ย/หยา่/แยก 

6. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
(  ) 1. ไม่ไดเ้รียน  (  ) 2. ประถมศึกษา  (  ) 3. มธัยมตน้ 
(  ) 4. มธัยมปลาย  (  ) 5. อนุปริญญา/ปวส.  (  ) 6. ปริญญาตรี 
(  ) 7. สูงกวา่ปริญญาตรี   

7. ระยะเวลาการอยูอ่าศยัในพืนที 
(  ) 1. ตาํกวา่  ปี  (  ) 2. มากกวา่  ปี แต่นอ้ยกวา่  ปี (  ) 3.  ปีขึนไป  

8. บทบาทหนา้ทีทางสงัคม บุคคลในครอบครัวของท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มหมู่บา้นอะไรบา้ง 
       (  ) 8.1 ไม่เป็นสมาชิก (ไม่ตอ้งตอบ)                  
       (  ) 8.2 เป็นสมาชิก (ตอบไดม้ากกวา่  ขอ้)          
        (  ) 1. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์    (  ) 2. สมาชิกฌาปนกิจหมู่บา้น         

(  ) 3. ผูใ้หญ่/ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (  ) 4. อาสาสมคัรสาธารณสุข    
(  ) 5. กลุ่มสตรีแม่บา้น                 (  ) 6. กลุ่มเยาวชน 
(  ) 7. สมาชิกกองทุนเงินลา้น    (  ) 8. สมาชิก อบต.                              
(  ) 9. สมาชิกกองทุนวนัละบาท (  ) 10. สมาชิกมูลนิธิศุภนิมิต   
(  ) 11. อืน ๆ ระบุ……………………. 
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9. ท่านเคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัเรืองโรคไขเ้ลือดออกบา้งหรือไม่ 
(  ) 1. ไม่เคย   
(  ) 2. เคย โดยรับรู้จากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
   (  ) 1. โทรทศัน์                       (  ) 2. วิทย ุ            (  ) 3. หนงัสือพิมพ ์              

  (  ) 4. แผน่พบั โปสเตอร์  (  ) 5. เจา้หนา้ทีสาธารณสุข      
  (  ) 6. อสม.           (  ) 7. ญาติพีนอ้ง     (  ) 8. อืน ๆ ระบุ…………… 

10. ในรอบ  ปีทีผา่นมา (ปี -ปี )บุคคลในบา้นของท่านมีผูป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก
หรือไม่ 
(  ) 1. ไม่มี              (  ) 2. มี 

11. ท่านทราบหรือไม่วา่ใครเป็น อสม. ทีรับผดิชอบดูแลครัวเรือนของท่าน 
       (  ) 1. ไม่ทราบ  (  ) 2. ทราบ ชือ..................................................................... 
12. อสม.ไดเ้ขา้มาดาํเนินการทีละแวกบา้นของท่านครังล่าสุดไดท้าํอะไร

.....................................................เมือใด   ระบุ............................................................ 
 
ส่วนที 2 การรับรู้ของประชาชนต่อการปฏบิัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขทีรับผดิชอบ 

ดูแลครัวเรือนท่าน   
คาํชีแจง ใหใ้ส่เครืองหมาย / ลงในช่องระดบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังานทีตรงกบัระดบัการรับรู้ 

ของท่าน 
 

 
ลาํดบั 

 
ขอ้ความ 

ระดบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของ อสม. 

ที  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
 ในสถานการณ์ปกติทัวไป อสม. มีการดําเนินการ

สมําเสมอ 
   

1. อสม. ของท่านเป็นผูใ้หค้วามรู้เกียวกบัเรือง 
โรคไขเ้ลือดออก แก่ครอบครัวของท่าน 

   

2. วิธีการที อสม. ใหค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่าน
เกียวกบัเรืองโรคไขเ้ลือดออก คือ การสอนหรือ
การบอกดว้ยวาจา 
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ลาํดบั 

 
ขอ้ความ 

ระดบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของ อสม. 

ที  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
3. วิธีการที อสม. ใหค้วามรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกแก่

ครอบครัวของท่านคือ การแจกเอกสารแผน่พบั 
   

4. วิธีการที อสม. ใหค้วามรู้เรืองโรคไขเ้ลือดออกแก่
ครอบครัวของท่านคือ ติดโปสเตอร์ ทีร้านคา้ ศาลา
หรือทีประชุมหมู่บา้น 

   

5. อสม. ทาํการสาํรวจ/นบัภาชนะ แหล่งเพาะพนัธ์ุ
ลูกนาํยงุลาย ตามครัวเรือน สปัดาห์ละ 1 ครัง  

   

6. อสม. ทาํการใส่ทรายกาํจดัลูกนาํยงุลาย/ใส่ปลา 
เพือกาํจดัลูกนาํยงุลายทีบา้นของท่าน 

   

7. อสม. ทาํลาย แหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย โดย 
การควาํภาชนะ/เปลียนนาํทุก 7 วนั ทีบา้นของท่าน  

   

8. อสม. ไดด้าํเนินการพน่หมอกควนัในโรงเรียน/ 
วดัปีละ  ครัง 

   

9. เมือมีผูป่้วยทีเป็นโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้น 
ของท่าน อสม. เป็นผูแ้จง้ใหท่้านทราบข่าว  

   

10. อสม. แจง้ใหท่้านทราบวา่การปิดภาชนะเกบ็นาํ 
(เช่น โอ่ง  ถงันาํ) ในบา้นของท่านป้องกนัยงุลาย
วางไข่ได ้

   

11. ท่านทราบวา่การให ้อสม. พน่หมอกควนั 
เป็นการควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกวธีิหนึง 

   

12. อสม. บอกใหท่้านทราบถึง ภูมิปัญญาชาวบา้น  
ในการ ทาํใหย้งุลายไม่วางไข่ในภาชนะนาํขงั เช่น 
การใส่ถ่านในโอ่งนาํ หรือใส่ปูนแดงกินกบัหมาก   

   

13. อสม. เป็นผูบ้อกใหท่้านรู้วา่ การควบคุมป้องกนั
การติดต่อโรคไขเ้ลือดออกทีดีทีสุดคือการป้องกนั
ไม่ใหถู้กยงุลายกดั 
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ลาํดบั 

 
ขอ้ความ 

ระดบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของ อสม. 

ที  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
 การดําเนินงานของ อสม. เมือเกดิการระบาดของ

โรคไข้เลอืดออก 
   

1. อสม. เป็นผูแ้จง้ข่าวสารการระบาดของ
ไขเ้ลือดออกใหก้บับา้นของท่าน 

   

2. ในการแจง้ข่าวสารโดย อสม. จะดาํเนินการ  
แจง้ข่าวในละแวกบา้นทีเกิดโรคภายใน 24 ชวัโมง 

   

3. เมือเกิดการระบาดในละแวกบา้นของท่าน อสม. 
ไดด้าํเนินการดงันี 
3.1  สาํรวจแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย 

   

 3.2  ใส่ทรายหรือ ใส่ปลากินลูกนาํในภาชนะนาํขงั    
 3.2   ควาํและทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย    
 3.4   พน่หมอกควนัในละแวกบา้นทีมีผูป่้วย 

       ไขเ้ลือดออกและบริเวณใกลเ้คียง 
   

4. อสม. ของท่านแจง้ใหท่้านทราบวา่ หากท่าน 
ไม่ทําลายแหล่งเพาะพนัธ์ลูกนาํยงุลาย และมียงุลาย
ไวใ้นครอบครอง ท่านจะถูกลงโทษจาํคุก  เดือน
หรือปรับ ,  บาท 

   

 การให้ความรู้ทวัไป    
1. อสม. บอกใหท่้านรู้วา่ การควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกทีไดผ้ลดีทีสุด คือ การกาํจดัแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย 

   

2. อสม. บอกใหท่้านรู้วา่ ไขเ้ลือดออกติดต่อจาก 
คนสู่คนไดท้างไอ จามรดกนั เหมือนไขห้วดัใหญ่ 

  

   

3. นอกจากยงุลายแลว้ยงัมี  ยงุกน้ปล่อง อีกทีสามารถ
นาํไขเ้ลือดออกได ้

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60 

 
ลาํดบั 

 
ขอ้ความ 

ระดบัการรับรู้ต่อการปฏิบติังาน
ของ อสม. 

ที  ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ 
4. ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการป้องกนั

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในหมู่บา้นของท่าน 
ขึนอยูก่บัการดาํเนินงานของ อสม. เป็น
ผูด้าํเนินการ 

   

 
 
ส่วนที 3  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ในการควบคุมป้องกนัโรคไข้เลอืดออก 
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