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บทคัดยอ 

 การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
โดยใชรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน และเพื่อทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน แบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมของชุมชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในระยะนี้ คือ ผูมี
สวนไดสวนเสีย จํานวน 78 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการสนทนากลุม การ
สัมภาษณเชิงลึก การสังเกต และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
โดยการใชแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และระยะที่ 2 ทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนโดยใชการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง จํานวนทั้งสิ้น 
16 สัปดาห กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 18 ป ข้ึนไป และยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย 
จํานวน 207 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
แบบสอบถามความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค
ไขเลือดออก และแบบประเมินคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติ Paired t-test 
 ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน ประกอบดวย 5 องคประกอบ
หลักที่สําคัญ คือ 1) แผนงานและกลยุทธ 2) การคนหาและการประเมินปจจัยเสี่ยง 3) การเสริมสรางสมรรถนะ
ของบุคคลและการพัฒนาระบบการจัดการปญหาของชุมชน 4) การมีสวนรวมของภาครัฐและชุมชน และ    
5) การดําเนินกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีสวนรวมในชุมชน เมื่อทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการ
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ปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ภายหลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นในสัปดาหที่ 16 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออกและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึนกวา
กอนการดําเนินกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) สําหรับคาลูกน้ํายุงลายภายในสถานที่พักอาศัย 
และภาชนะกักเก็บน้ําที่พบลูกน้ํายุงลาย พบวา ลดลงกวากอนการดําเนินกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
(p < .05) 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนสามารถเพิ่มความ
ตระหนักรู และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก และสามารถลดคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลายลงได ดังนั้นผูใหบริการสุขภาพควรนํารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนไปประยุกตใช
กับพื้นที่อ่ืนๆ และสามารถปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ตอไป 

คําสําคัญ: ไขเลือดออก การมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบการปองกัน 

Abstract 
 The objectives of this integrated research study aimed at developing a model for 
preventing hemorrhagic fever in community, and evaluating effectiveness of the preventive 
model. This study consisted of 2 phases: 
 Phase 1 was aimed to develop a model for preventing hemorrhagic fever in community 
using a participatory action research (PAR).  The purposive sampling for participating in 
developing the preventive model recruited 78 stakeholders into the study. In this phase, 
data were gathered through focus group discussions, in-depth interviews, observation, and 
appropriate assessment of the preventive model for hemorrhagic fever in the community 
by using the assessment form and Phase 2 was aimed to evaluate effectiveness of the 
preventive model using a quasi-experimental research one group pre-posttest design and 
operating activities had been proceeded for 16 weeks. The purposive sampling participating in 
evaluating effectiveness of the preventive model recruited 207 household representatives 
whose ages were more than 1 8  years old. They all voluntarily participated in the study. 
The study tools in the second phase were the preventive model for hemorrhagic fever in the 
community and a set of standardized questionnaires consisted of dengue hemorrhagic fever 
awareness and preventive behavior. The house index (HI, percentage of houses positive 
for larvae) and containers index (CI, percentage of containers positive for larvae) were 
identified for prevalence of dengue fever transmission. The qualitative data were analyzed 
by content analysis while quantitative data were analyzed by descriptive statistics and 
paired t-test. 
 The study results showed that the process of dengue hemorrhagic fever prevention 
model consisted of five key components: 1) planning and strategies, 2) finding and evaluating 



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

55วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

2 
 

ปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ภายหลังการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นในสัปดาหที่ 16 กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออกและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึนกวา
กอนการดําเนินกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) สําหรับคาลูกน้ํายุงลายภายในสถานที่พักอาศัย 
และภาชนะกักเก็บน้ําที่พบลูกน้ํายุงลาย พบวา ลดลงกวากอนการดําเนินกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
(p < .05) 
 จากผลการศึกษาจะเห็นไดวา รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนสามารถเพิ่มความ
ตระหนักรู และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก และสามารถลดคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลายลงได ดังนั้นผูใหบริการสุขภาพควรนํารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนไปประยุกตใช
กับพื้นที่อ่ืนๆ และสามารถปรับรูปแบบใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้นๆ ตอไป 

คําสําคัญ: ไขเลือดออก การมีสวนรวมของชุมชน รูปแบบการปองกัน 

Abstract 
 The objectives of this integrated research study aimed at developing a model for 
preventing hemorrhagic fever in community, and evaluating effectiveness of the preventive 
model. This study consisted of 2 phases: 
 Phase 1 was aimed to develop a model for preventing hemorrhagic fever in community 
using a participatory action research (PAR).  The purposive sampling for participating in 
developing the preventive model recruited 78 stakeholders into the study. In this phase, 
data were gathered through focus group discussions, in-depth interviews, observation, and 
appropriate assessment of the preventive model for hemorrhagic fever in the community 
by using the assessment form and Phase 2 was aimed to evaluate effectiveness of the 
preventive model using a quasi-experimental research one group pre-posttest design and 
operating activities had been proceeded for 16 weeks. The purposive sampling participating in 
evaluating effectiveness of the preventive model recruited 207 household representatives 
whose ages were more than 1 8  years old. They all voluntarily participated in the study. 
The study tools in the second phase were the preventive model for hemorrhagic fever in the 
community and a set of standardized questionnaires consisted of dengue hemorrhagic fever 
awareness and preventive behavior. The house index (HI, percentage of houses positive 
for larvae) and containers index (CI, percentage of containers positive for larvae) were 
identified for prevalence of dengue fever transmission. The qualitative data were analyzed 
by content analysis while quantitative data were analyzed by descriptive statistics and 
paired t-test. 
 The study results showed that the process of dengue hemorrhagic fever prevention 
model consisted of five key components: 1) planning and strategies, 2) finding and evaluating 

3 
 

risk factors, 3) building personal capacities and developing the system of community problem 
management, 4 ) building participatory action between community and government sectors, 
and 5) conducting dengue hemorrhagic fever prevention activities with community participation. 
 When testing effectiveness of dengue hemorrhagic fever prevention model, it was 
showed that after completing operating activities at the end of the 16th week, the sample 
had average scores of knowledge awareness and preventive behavior for dengue hemorrhagic 
fever higher than their average scores rated at the pre-operating activities with statistical 
significance (p < .05). For the lava index both in house and in containers, it was found that 
the index scores were reduced from the scores of the pre-operating activities with statistical 
significance (p < .05). 
 As the research results, it showed that dengue hemorrhagic fever prevention 
model was able to raise knowledge awareness and behavior for self-preventing dengue 
hemorrhagic fever, and reduce the lava index. Therefore, health care providers are 
recommended that they should apply the preventive model in other communities and 
could adapt the model to community contexts for preventing dengue hemorrhagic fever. 

Keywords: dengue hemorrhagic fever, community participation, prevention model 

ความเปนมาและความสําคญั 
ของปญหา 

 โรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอซึ่งมีสาเหตุ
มาจากไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเปนพาหะและกอใหเกิด
ปญหาทางสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย
เนื่ องจากมี เขตที่ ตั้ งอยู ใน โซนรอนชื้นและมี 
ภูมิประเทศเหมาะสมตอการขยายพันธุของยุงลาย 
และมีแนวโนมผูปวยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด1 จาก
รายงานของกรมควบคุมโรค พบวา อัตราปวยดวย
โรคไขเลือดออกของประเทศไทยสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยในป พ.ศ. 2560 พบวา มีอัตราปวย 50.85 
ตอแสนประชากร โดยเพิ ่มสูงขึ้นเปน  76.07 
ตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2561 และ 117.43 
ตอแสนประชากรในป พ.ศ. 2562 ตามลําดับ2 
การแพรระบาดของโรคไขเลือดออกจะมียุงลาย
เปนพาหะนําโรค โดยปจจัยที่ทําใหการกระจาย

โรคอยางรวดเร็วนั้นเกิดจากหลายๆ ปจจัยรวมกัน 
เชน ขาดการตระหนักรูเก่ียวกับการปองกันตนเอง
จากโรคไขเลือดออก มีพฤติกรรมการปองกันตนเอง 
จากโรคไขเลือดออกที่ไมเหมาะสม3 ขาดการมี 
สวนรวมในการปองกันโรคไขเลือดออก4 รวมทั้ง
ปจจัยที่เกิดจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร
ในพื้นที่ ส งผลทําใหมีการเพิ่ม ข้ึนของจํานวน
ภาชนะน้ําขัง การคมนาคมที่สะดวกข้ึนทําใหมีการ
เคลื่อนยายของประชากรมากข้ึนทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ5 สงผลทําใหเกิดการแพรกระจาย
ของเชื้อไวรัสเดงกีอยางรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการเกิดการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชนที่ผานมา 
 การเกิดโรคไข เลือดออกนอกจากจะ
สงผลตอภาวะสุขภาพของประชาชนโดยบุคคลที่
ป วยอาจเสียชีวิตไดหากได รับการรักษาที่ ไม
เหมาะสมและทันทวงที นอกจากนี้การเจ็บปวย



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

56 Volume 48 No.1 January-April 2021

4 
 

ดวยโรคไข เลือดออกของประชาชน ยังสงผล
กระทบตอภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลตองสูญเสีย
งบประมาณเพื่อใชในการเฝาระวัง การปองกัน
และการควบคุมการระบาดรวมทั้งการดําเนินงาน
การรักษาโรคไขเลือดออกอีกดวย ซึ่งจากการสํารวจ 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยโรค
ไขเลือดออกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย พบวา คาใชจายในการรักษาโรค
ไข เลือดออกในผูปวยวัยผูใหญ เฉลี่ยประมาณ
7,000 - 8,000 บาทตอคน6 นอกจากนี้ที่ผานมา
รัฐบาลไทยตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา 
พยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกสูงมากถึง 290 
ลานบาทตอป และเสียคาใชจายสูงเปนอันดับ 2 
จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รองลงมาจากประเทศอินโดนีเซีย7 
 สําหรับแนวทางที่ใชในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออกในปจจุบันนั้น 
มีการดําเนินการเพื่ อปองกันไม ให เปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย โดยการใชสารเคมี การควบคุม
ทางชีวภาพ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย
และในชุมชน รวมทั้งการปองกันสวนบุคคล8 จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา การที่ประชาชน 
ในชุมชนมีความตระหนักรู4 มีทัศนคติทางบวก มี
การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง และ
การรับ รูป ระโยชน เก่ียวกับการป องกัน โรค
ไขเลือดออก รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก9 จะสามารถชวยใหลด
โอกาสการเกิดเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกได 
จะเห็นไดวาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ
ประชาชนในชุมชนนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ไดรับ
การยอมรับในการนํ ามาใช ในแกปญหาโรค
ไขเลือดออกที่ผานมาอยางแพรหลาย และเปน
แนวทางหนึ่งที่สําคัญที่ชวยใหสามารถจัดการกับ
ปญหาโรคไขเลือดออกใหหมดไปจากชุมชนได10 
สําหรับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกที่

ผานมา แมวากระทรวงสาธารณสุขไดนํากระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนมาใชเปนกลยุทธในการวาง
แผนการปองกันควบคุมโรคไข เลือดออกของ
ประเทศ อยางไรก็ตามการนําแนวคิดการมีสวน
รวมไปใชในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนทางปฏิบัติ พบวา หนวยงานและประชาชน
ในพื้นที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตามความมุง
หมายที่กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาหมายไว 
เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมไดมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ยกเวนเขามามีสวนรวม
เฉพาะชวงของการทํากิจกรรมเทานั้น11 
 สําหรับสถานการณปญหาโรคไขเลือดออก
ของจังหวัดชลบุรีที่ผานมา พบวา รูปแบบการ
ระบาดของโรคมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยในป พ.ศ. 2560 พบวา อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกตอแสนประชากร มีเพียง 219.59 
และเพิ่มสูงข้ึนเปน 730.79 ตอแสนประชากรในป 
พ.ศ. 2561 และ 1,159.04 ในป พ.ศ. 256212 ซึ่งเมื่อ
จัดลําดับในพื้นที่ในป พ.ศ. 2561 - 2562 พบวา
จังหวัดชลบุรีมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกสูง
เปนลําดับที่ 4 และมีการพยากรณวา ในป พ.ศ. 
2563 จะมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกสูงเปน
ลําดับที่ 1 ของจังหวัดในเครือขายบริการที่ 6 อีกดวย 
สําหรับปญหาการแพรระบาดในชุมชนนั้นโดยเฉพาะ
ในอําเภอบานบึง พบวา ในป พ.ศ. 2562 ที่มีอัตรา
การเกิดโรคไขเลือดออกสูงมากเปนอันดับที่ 3 ของ
จังหวัดชลบุรี13 และตําบลหนองชากเปนตําบล
หนึ่งในเขตพื้นที่ของอําเภอบานบึงที่แมวาจะมี
อัตราปวยของโรคไขเลือดออกของประชาชนใน
พื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของอําเภอบานบึงในชวง  
ที่ผานมา แตแนวโนมอัตราการปวยนั้นสูงข้ึนอยาง
กาวกระโดด โดยอัตราการเกิดโรคในป พ.ศ. 2562 
สูงข้ึนเกือบ 7 เทา ของป พ.ศ. 2560 โดยอัตรา
การปวยดวยโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2562 สูงถึง 
1,003.26 ตอแสนประชากร เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

57วารสารราย 4 เดือน ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

4 
 

ดวยโรคไข เลือดออกของประชาชน ยังสงผล
กระทบตอภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลตองสูญเสีย
งบประมาณเพื่อใชในการเฝาระวัง การปองกัน
และการควบคุมการระบาดรวมทั้งการดําเนินงาน
การรักษาโรคไขเลือดออกอีกดวย ซ่ึงจากการสํารวจ 
คาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูปวยโรค
ไขเลือดออกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
ประเทศไทย พบวา คาใชจายในการรักษาโรค
ไข เลือดออกในผูปวยวัยผูใหญ เฉลี่ยประมาณ
7,000 - 8,000 บาทตอคน6 นอกจากนี้ที่ผานมา
รัฐบาลไทยตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา 
พยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออกสูงมากถึง 290 
ลานบาทตอป และเสียคาใชจายสูงเปนอันดับ 2 
จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รองลงมาจากประเทศอินโดนีเซีย7 
 สําหรับแนวทางที่ใชในการปองกันการ
แพรระบาดของโรคไขเลือดออกในปจจุบันนั้น 
มีการดําเนินการเพื่ อปองกันไม ให เปนแหลง
เพาะพันธุยุงลาย โดยการใชสารเคมี การควบคุม
ทางชีวภาพ การปรับปรุงสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย
และในชุมชน รวมทั้งการปองกันสวนบุคคล8 จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา การที่ประชาชน 
ในชุมชนมีความตระหนักรู4 มีทัศนคติทางบวก มี
การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง และ
การรับ รูป ระโยชน เก่ียวกับการป องกัน โรค
ไขเลือดออก รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออก9 จะสามารถชวยใหลด
โอกาสการเกิดเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกได 
จะเห็นไดวาการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของ
ประชาชนในชุมชนนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ไดรับ
การยอมรับในการนํ ามาใช ในแกปญหาโรค
ไขเลือดออกที่ผานมาอยางแพรหลาย และเปน
แนวทางหนึ่งที่สําคัญที่ชวยใหสามารถจัดการกับ
ปญหาโรคไขเลือดออกใหหมดไปจากชุมชนได10 
สําหรับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกที่

ผานมา แมวากระทรวงสาธารณสุขไดนํากระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนมาใชเปนกลยุทธในการวาง
แผนการปองกันควบคุมโรคไข เลือดออกของ
ประเทศ อยางไรก็ตามการนําแนวคิดการมีสวน
รวมไปใชในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนทางปฏิบัติ พบวา หนวยงานและประชาชน
ในพื้นที่ยังไมสามารถดําเนินการไดตามความมุง
หมายที่กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งเปาหมายไว 
เนื่องจากประชาชนสวนใหญไมไดมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมใดๆ ยกเวนเขามามีสวนรวม
เฉพาะชวงของการทํากิจกรรมเทานั้น11 
 สําหรับสถานการณปญหาโรคไขเลือดออก
ของจังหวัดชลบุรีที่ผานมา พบวา รูปแบบการ
ระบาดของโรคมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยในป พ.ศ. 2560 พบวา อัตราปวยดวยโรค
ไขเลือดออกตอแสนประชากร มีเพียง 219.59 
และเพิ่มสูงข้ึนเปน 730.79 ตอแสนประชากรในป 
พ.ศ. 2561 และ 1,159.04 ในป พ.ศ. 256212 ซึ่งเมื่อ
จัดลําดับในพื้นที่ในป พ.ศ. 2561 - 2562 พบวา
จังหวัดชลบุรีมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกสูง
เปนลําดับที่ 4 และมีการพยากรณวา ในป พ.ศ. 
2563 จะมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกสูงเปน
ลําดับที่ 1 ของจังหวัดในเครือขายบริการที่ 6 อีกดวย 
สําหรับปญหาการแพรระบาดในชุมชนนั้นโดยเฉพาะ
ในอําเภอบานบึง พบวา ในป พ.ศ. 2562 ที่มีอัตรา
การเกิดโรคไขเลือดออกสูงมากเปนอันดับที่ 3 ของ
จังหวัดชลบุรี13 และตําบลหนองชากเปนตําบล
หนึ่งในเขตพื้นที่ของอําเภอบานบึงที่แมวาจะมี
อัตราปวยของโรคไขเลือดออกของประชาชนใน
พื้นที่มากเปนอันดับ 2 ของอําเภอบานบึงในชวง  
ที่ผานมา แตแนวโนมอัตราการปวยนั้นสูงข้ึนอยาง
กาวกระโดด โดยอัตราการเกิดโรคในป พ.ศ. 2562 
สูงข้ึนเกือบ 7 เทา ของป พ.ศ. 2560 โดยอัตรา
การปวยดวยโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2562 สูงถึง 
1,003.26 ตอแสนประชากร เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 
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2560 ในชวงเวลาเดียวกันซึ่งมีเพียง 149.55 
ตอแสนประชากร12 สําหรับการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกของพื้นที่ตําบลหนองชาก อําเภอ
บานบึงที่ผานมา พบวา แมวาหนวยงานและเจาหนาที่ 
สาธารณสุขที่รับผิดชอบหลักจะมีการดําเนินงาน
ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดที่
มุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สาธารณสุขของพื้นที่ แตในกระบวนการทํางานใน
พื้นที่นั้น ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนสวนใหญไม
มีสวนรวมในการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก 
อยางเปนรูปธรรม โดยประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมเพียงบางกิจกรรม หรือมี
สวนรวมเฉพาะชวงของการดําเนินกิจกรรม โดย
ไมได เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการ
ปญหาการแพรระบาดโรคไขเลือดออกในพื้นที่
อยางเปนระบบ ตั้งแตกระบวนการคนหาปญหา 
การวิเคราะหปญหา การวางแผนการดําเนิน
กิจกรรม การดําเนินกิจกรรม รวมทั้งการประเมิน 
ผลการดําเนินกิจกรรม และมีเพียงรอยละ 2 ของ
ประชาชนในพื้นที่ เท านั้นที่มีสวนรวมในการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนระดับปานกลาง
ข้ึนไป8 จากปญหาดงักลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งนี ้
เพื่ อนํ าไป ใช ในการควบ คุมและป องกัน โรค
ไข เลื อดออก  และลดอัตราการป วยของโรค
ไขเลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่ อพัฒ นารูปแบบการป องกัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชน และศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการปองกันโรคไขเลอืดออกในชุมชน 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การพัฒ นารูปแบบการป องกัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชุนคร้ังนี้ เปนการศึกษาวิจัย 
แบบผสมผสาน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) มาใชในการดําเนินการศึกษา 
เนื่องจากกระบวนการและกิจกรรมที่ทําใหการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกจะประสบ
ความสําเร็จและเกิดความยั่งยืนนั้น เกิดจากพลัง
ขับเคลื่อนและการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต
ข้ันตอนของการคนหา วิเคราะหปญหา และระบุ
ปญหาของชุมชน การวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมที่ใชในการแกไขปญหาของชุมชน และ
การติดตามผลการแกไขปญหา รวมทั้งการกําหนด
แนวทางในการทํางานของชุมชนอยางเปนระบบ 
และการกําหนดผู รับผิดชอบอยางชัดเจน โดย
ดําเนินการศึกษาสถานการณปญหาการดําเนิน 
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน และนํา
แนวทางในการแกไขปญหาที่ไดจากการศึกษา 
มาบูรณาการรวมกับมาตรฐานการดําเนินงาน
ปองกันโรคไขเลือดออกขององคการอนามัยโลก
และหลักการดําเนินงานอยางมีสวนรวมของชุมชน 
โดยใชเทคนิคการระดมความคิดตามกระบวนการ 
A-I-C (Appreciation Influence Control) เมื่ อ
ได รูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนตามบริบทของชุมชน 
นําไปทําการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบฯ 
ดวยวิธีการดําเนินการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi 
experimental research) โดยคาดวาประชาชน
ในชุมชนมีความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก
และมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่ม
สูงข้ึน และคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI, CI) 
ในชุมชนลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะหลัก คือ ระยะที่ 1 
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
และระยะที่  2 เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi 
experimental research) เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
 ระยะที่  1  การวิจั ย เชิ งป ฏิบั ติ การ 
(Action research) พัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการการมี
สวนรวมของชุมชน 
 พ้ืนที่วิจัย คือ ตําบลหนองชาก อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ในการระบาดของโรคไขเลือดออก และเปนพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีแหลงน้ําขังที่เปนแหลงเพาะพันธุยุง 
แตเปนพื้นที่ที่มีผูนําชมุชน ผูนําทางศาสนา รวมทั้ง
อาสาสมัครประจําหมูบานที่มีความพรอมในการ
ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงใช
เปนพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการการมี  
สวนรวมของชุมชน 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได
เลือกกลุมตัวอยางที่มีประสบการณที่คลายคลึงกัน
เขารวมงานวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ที่ กําหนด คือ 1) เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน 2) มีความ
รอบรู หรือมีความชํานาญ หรือเคยมีประสบการณ

การพัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน 

การศึกษาสถานการณปญหา 
โรคไขเลือดออกในชุมชน 

การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 

รูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนท่ีเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนบานสํานักตอ 

การศึกษาสถานการณปญหา
และการดาํเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน  
โดยศึกษาบริบทชุมชน 
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 
ศึกษาการดําเนินงานปองกัน 
โรคไขเลือดออกในชุมชน และ
ปญหาในดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 

การพัฒนารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนแบบมีสวนรวม 
1) นําขอมูลที่ไดมาบูรณาการรวมกับ

มาตรฐานการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกขององคกรอนามยัโลก 

2) ไดรูปแบบฯ ฉบับราง นําเสนอกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมพจิารณา
และใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง
รูปแบบฯ ตามขอเสนอแนะ 

3) นํารูปแบบฯ ฉบับรางที่ปรับปรุง 
และนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และประเมินความเหมาะสม และ
ปรับรูปแบบตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

การทดสอบประสทิธิผลของรูปแบบ

การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 

- ประเมินความตระหนักรูเร่ืองโรค

ไขเลือดออก 

- ประเมินพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

- ประเมินคาดัชนีความชกุลูกน้ํา

ยุงลาย (HI, CI) 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน 
ซึ่งแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะหลัก คือ ระยะที่ 1 
เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อ
พัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
และระยะที่  2 เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi 
experimental research) เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
 ระยะที่  1  การวิจั ย เชิ งป ฏิบั ติ การ 
(Action research) พัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการการมี
สวนรวมของชุมชน 
 พ้ืนที่วิจัย คือ ตําบลหนองชาก อําเภอ
บานบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ในการระบาดของโรคไขเลือดออก และเปนพื้นที่
เกษตรกรรมที่มีแหลงน้ําขังที่เปนแหลงเพาะพันธุยุง 
แตเปนพื้นที่ที่มีผูนําชมุชน ผูนําทางศาสนา รวมทั้ง
อาสาสมัครประจําหมูบานที่มีความพรอมในการ
ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจึงใช
เปนพื้นที่ในการพัฒนารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการการมี  
สวนรวมของชุมชน 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได
เลือกกลุมตัวอยางที่มีประสบการณที่คลายคลึงกัน
เขารวมงานวิจัย โดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
ที่ กําหนด คือ 1) เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในชุมชน 2) มีความ
รอบรู หรือมีความชํานาญ หรือเคยมีประสบการณ

การพัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน 

การศึกษาสถานการณปญหา 
โรคไขเลือดออกในชุมชน 

การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 

รูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนท่ีเหมาะสม
กับบริบทของชุมชนบานสํานักตอ 

การศึกษาสถานการณปญหา
และการดาํเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน  
โดยศึกษาบริบทชุมชน 
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชน 
ศึกษาการดําเนินงานปองกัน 
โรคไขเลือดออกในชุมชน และ
ปญหาในดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 

การพัฒนารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนแบบมีสวนรวม 
1) นําขอมูลที่ไดมาบูรณาการรวมกับ

มาตรฐานการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกขององคกรอนามยัโลก 

2) ไดรูปแบบฯ ฉบับราง นําเสนอกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมพจิารณา
และใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง
รูปแบบฯ ตามขอเสนอแนะ 

3) นํารูปแบบฯ ฉบับรางที่ปรับปรุง 
และนําเสนอตอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
และประเมินความเหมาะสม และ
ปรับรูปแบบตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ 

การทดสอบประสทิธิผลของรูปแบบ

การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 

- ประเมินความตระหนักรูเร่ืองโรค

ไขเลือดออก 

- ประเมินพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก 

- ประเมินคาดัชนีความชกุลูกน้ํา

ยุงลาย (HI, CI) 
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ในการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน 
และสามารถเปนตัวแทนในการใหขอมูล วิเคราะห
ปญหา คนหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน 
รวมปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชนได 
3) อานออกเขียนได และ 4) ยินดีเขารวมโครงการวิจัย 
สําหรับวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่เขารวมงาน
วิจัยในพื้นที่เพื่อเขารวมวิจัย ผูวิจัยไดขอคําปรึกษา
และคําแนะนําจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เจาหนาที่
สาธารณสุขชํานาญการ ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และประธาน
ชมรมผูสูงอายุในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
ขางตนเพื่อจะเขารวมกิจกรรมในการวิจัย 
 โดยกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษาใน
ข้ันตอนนี้ประกอบดวย 3 กลุมหลัก คือ 1) ผูมี
สวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ผูนําชุมชน (5 คน) 
ครู (1 คน) พระภิกษุ (1 คน) ประธาน อสม. (1 คน) 
ผูแทนโรงงานในชุมชน (2 คน) ผูแทนครัวเรือน (5 คน) 
บุคลากรดานสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล สาธารณสุขอําเภอ บุคลากรดานสุขภาพจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3 คน) รวมทั้งสิ้น
จํานวน 18 คน 2) กลุมตัวแทนภาคประชาชน 
ประกอบดวย กลุมวัยรุน กลุมวัยทํางาน และกลุม
ผูสูงอายุ จํานวนกลุมละ 15 คน รวม 45 คน และ 
3) ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก จํานวน 15 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 78 คน 
 เคร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัยในระยะน้ี
ประกอบดวย 
 สวนที่ 1 คําถามปลายเปดที่ผูวิจัยไดพัฒนา
จากแนวคิดการพัฒนาระบบงานของ The institute 
for citizen centered14 โดยใชเปนแนวทางในการ
สนทนากลุมและสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 22 ขอ 
กําหนดเปาหมายในการสัมภาษณ และดําเนินการ
สนทนากลุมใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ สถานการณ
ปญหาและความคาดหวังรูปแบบการปองกันโรค

ไข เลือดออกในชุมชนในปจจุบันเปนอยางไร 
เปาหมายที่ตองการในการพัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนเปนอยางไร และจะดําเนิน 
การอยางไรใหรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนไปถึงเปาหมายที่กําหนดไว โดยดําเนินการ
เชื่อมโยงทั้งสามแนวคิดในการตั้งคําถาม 
 สวนที่ 2 คือ แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ประเมินกระบวนการพัฒนาและ
ประเมินเนื้อหาสาระสําคัญของรูปแบบที่พัฒนาข้ึน
วาสามารถนําไปใชไดจริงหรือไม ผูวิจัยไดประยุกตใช
เคร่ืองมือ The Appraisal of Guidelines Research 
and Evolution II15 โดยครอบคลุมทั้งหมด 6 มิติ
ไดแก มิติดานขอบเขตและเปาหมาย มิติดานผูมี
สวนไดสวนเสีย มิติดานความนาเชื่อถือในการ
พัฒนา มิติดานความชัดเจนและการนําเสนอ มิติ
ดานการประยุกตใช หรือการนําแนวปฏิบัติไปใช
และมิติดานความเปนอิสระในการพัฒนารูปแบบ 
มีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 15 ขอ โดยลักษณะของ
แบบประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 
scale) 7 ระดับ จากคะแนน 1 - 7 โดย 7 คะแนน 
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง และ 1 คะแนน หมายถึง 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และมีขอเสนอแนะเปนแบบ
ปลายเปด การคํานวณคาคะแนนผลการประเมิน
ในแตละมิติดําเนินการโดยนําคาคะแนนรวมราย
ขอในแตละมิติจากผูประเมินทั้งหมด แลวนํามา
วิเคราะหหาความเชื่อมั่นตามสูตร 
    คะแนนทีไ่ด - คะแนนต่าํสุดที่เปนไปได  x 100 
คะแนนสงูสุดที่เปนไปได - คะแนนต่าํสดุที่เปนไปได 
 ทั้งนี้หากผลการประเมินคะแนนความ
เชื่อมั่นโดยรวมทุกมิติมากกวารอยละ 70 และ    
ผูประเมินยอมรับและเสนอแนะใหนําไปใชได 
 สวนที่ 3 ผูวิจัยซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ
ในการศึกษาวิจัย เปนผูเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
แปลผล และสรุปผลการวิจัย โดยผู วิจัยมีทีมที่



วารสารแพทย์นาวี

Royal Thai Navy Medical Journal

60 Volume 48 No.1 January-April 2021

8 
 

ปรึกษาที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญในการทํางาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบงออกเปน 7 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณปญหา
และความคาดหวังของรูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน เปาหมายในการพัฒนา
รูปแบบฯ และแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อให รูปแบบการปองกันโรคไข เลือดออกใน
ชุมชนไปถึงเปาหมายที่กําหนดไวดวยการสนทนา
กลุม สัมภาษณเชิงลึก และสังเกต กับผูมีสวนได
ส วน เสียหลัก  ประกอบดวย  ผูนํ าชุมชน  ค รู 
พระภิกษุ อสม. ผูแทนโรงงานในชุมชน ผูแทน
ครัวเรือน บุคลากรดานสุขภาพจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขอําเภอ บุคลากร
ดานสุขภาพจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จํานวน 18 คน 
 โด ยผู วิ จั ย ได แบ งก ารสน ท น ากลุ ม
ออกเปน 2 คร้ัง แตละคร้ังใชเวลา 2 - 3 ชั่วโมง 
โดยแยกกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่จะ
มาเขารวมประชุมออกเปน 2 กลุม โดยแบงตาม
บทบาทหนาที่ในชุมชน และประสบการณในการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดย
การสนทนากลุมในคร้ังที่ 1 เปนการสนทนากลุม
ในกลุมเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ปองกันโรคไขเลือดออก ไดแก ตัวแทนสาธารณสุข
อําเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ตัวแทนเทศบาลตําบล และการสนทนากลุมใน 
คร้ังที่ 2 เปนการสนทนากลุมตัวแทนภาคประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการดําเนินงานปองกัน
โรคไข เลือดออกในชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประกอบดวย ผูนําชุมชน (5 คน) ครู (1 คน) 
ประธาน อสม. (1 คน) ผูแทนโรงงานในชุมชน (2 คน) 
ผู แ ท น ค รัว เรือน  (5  คน ) โด ย ข้ั น ตอน การ
ดําเนินงานประชุมทั้ง 2 คร้ังมีรูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมที่เหมือนกัน ขณะที่ทําการสนทนากลุม
ผูวิจัยจะใชแบบบันทึกการสังเกตในการใหขอมูล
ของผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย สําหรับตัวแทน
พระจากวัดในชุมชน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ 
เชิงลึก โดยใชเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยเสนอขอมูลที่ไดรับ
จากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และ
การสังเกต โดยสรุปประเด็นสําคัญไปพิจารณา
รวมกันในที่ประชุม เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตัวอยางตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
และเพิ่มเติมประเด็นที่ขาด และใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม ผูวิจัยสรุปผลรวมกันพรอมทั้งนัดหมาย
คร้ังตอไป 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยนําขอคนพบที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมไปใช
ประกอบในการพัฒนารางรูปแบบการปองกันโรค
ไข เลือดออกในชุมชน โดยบูรณาการรวมกับ
มาตรฐานการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ขององคการอนามัยโลก16 
 ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนพรอม
ทั้งรายละเอียดของรูปแบบฯ ซึ่งประกอบดวย 
แผนการดําเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม แนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผล 
ไปพิจารณารวมกันในที่ประชุมคร้ังที่ 1 เปนการ
ประชุมพิจารณารวมกันในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
หลัก จํานวน 18 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองชาก โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง และเปด
โอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตัวอยางรวม
วิพากษโครงรางรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึน พรอมให
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยสรุปผลรวมกัน พรอมทั้งนัด
หมายคร้ังตอไป 
 ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนพรอม
ทั้งรายละเอียดของรูปแบบฯ ที่แกไขคร้ังที่ 2 ไป
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ปรึกษาที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญในการทํางาน
วิจัยเชิงปฏิบัติการและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขอมูล แบงออกเปน 7 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณปญหา
และความคาดหวังของรูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน เปาหมายในการพัฒนา
รูปแบบฯ และแนวทางในการดําเนินกิจกรรม
เพื่อให รูปแบบการปองกันโรคไข เลือดออกใน
ชุมชนไปถึงเปาหมายที่กําหนดไวดวยการสนทนา
กลุม สัมภาษณเชิงลึก และสังเกต กับผูมีสวนได
ส วน เสียหลัก  ประกอบดวย  ผูนํ าชุมชน  ค รู 
พระภิกษุ อสม. ผูแทนโรงงานในชุมชน ผูแทน
ครัวเรือน บุคลากรดานสุขภาพจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล สาธารณสุขอําเภอ บุคลากร
ดานสุขภาพจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จํานวน 18 คน 
 โด ยผู วิ จั ย ได แบ งก ารสน ท น ากลุ ม
ออกเปน 2 คร้ัง แตละคร้ังใชเวลา 2 - 3 ชั่วโมง 
โดยแยกกลุมของผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนที่จะ
มาเขารวมประชุมออกเปน 2 กลุม โดยแบงตาม
บทบาทหนาที่ในชุมชน และประสบการณในการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดย
การสนทนากลุมในคร้ังที่ 1 เปนการสนทนากลุม
ในกลุมเจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ปองกันโรคไขเลือดออก ไดแก ตัวแทนสาธารณสุข
อําเภอ ตัวแทนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ตัวแทนเทศบาลตําบล และการสนทนากลุมใน 
คร้ังที่ 2 เปนการสนทนากลุมตัวแทนภาคประชาชน
ผูมีสวนไดสวนเสียในเร่ืองการดําเนินงานปองกัน
โรคไข เลือดออกในชุมชน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
ประกอบดวย ผูนําชุมชน (5 คน) ครู (1 คน) 
ประธาน อสม. (1 คน) ผูแทนโรงงานในชุมชน (2 คน) 
ผู แ ท น ค รัว เรือน  (5  คน ) โด ย ข้ั น ตอน การ
ดําเนินงานประชุมทั้ง 2 คร้ังมีรูปแบบการดําเนิน

กิจกรรมที่เหมือนกัน ขณะที่ทําการสนทนากลุม
ผูวิจัยจะใชแบบบันทึกการสังเกตในการใหขอมูล
ของผูมีสวนไดสวนเสียรวมดวย สําหรับตัวแทน
พระจากวัดในชุมชน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ 
เชิงลึก โดยใชเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที 
 ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยเสนอขอมูลที่ไดรับ
จากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และ
การสังเกต โดยสรุปประเด็นสําคัญไปพิจารณา
รวมกันในที่ประชุม เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตัวอยางตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
และเพิ่มเติมประเด็นที่ขาด และใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
เพิ่มเติม ผูวิจัยสรุปผลรวมกันพรอมทั้งนัดหมาย
คร้ังตอไป 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยนําขอคนพบที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมไปใช
ประกอบในการพัฒนารางรูปแบบการปองกันโรค
ไข เลือดออกในชุมชน โดยบูรณาการรวมกับ
มาตรฐานการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ขององคการอนามัยโลก16 
 ขั้นตอนที่ 4 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนพรอม
ทั้งรายละเอียดของรูปแบบฯ ซึ่งประกอบดวย 
แผนการดําเนินกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม แนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรม และการติดตามประเมินผล 
ไปพิจารณารวมกันในที่ประชุมคร้ังที่ 1 เปนการ
ประชุมพิจารณารวมกันในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
หลัก จํานวน 18 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองชาก โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง และเปด
โอกาสใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตัวอยางรวม
วิพากษโครงรางรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึน พรอมให
ขอเสนอแนะ ผูวิจัยสรุปผลรวมกัน พรอมทั้งนัด
หมายคร้ังตอไป 
 ขั้นตอนที่ 5 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนพรอม
ทั้งรายละเอียดของรูปแบบฯ ที่แกไขคร้ังที่ 2 ไป
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พิจารณารวมกันในที่ประชุมคร้ังที่ 2 เปนการประชุม
พิจารณารวมกันในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
จํานวน 18 คน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลหนองชาก โดยใชเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อใหกลุม
ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตัวอยางไดรวมวิพากษ 
โครงรางรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึน พรอมใหขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยสรุปผลรวมกัน พรอมทั้งนัดหมายคร้ังตอไป 
 ขั้นตอนที่ 6 ผูวิจัยนํารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนภาย
หลังจากการปรับแกไข พรอมทั้งรายละเอียดของ
รูปแบบฯ ที่สมบูรณไปดําเนินการรับฟงความเห็น
สาธารณะเพื่อใหไดความเห็นสอดคลองเชิงฉันทามติ 
(Consensus) ของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตัวอยาง
จํานวน 4 กลุม คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
จํานวน 18 คน กลุมตัวแทนภาคประชาชน 
ประกอบดวย กลุมวัยรุน กลุมวัยทํางาน และกลุม
ผูสูงอายุ จํานวนกลุมละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน 
พรอมใหขอเสนอแนะและสรุปผลรวมกัน การ
ดําเนินการในข้ันตอนนี้ผูวิจัยแยกการดําเนินการ
ของแตละกลุ มออกจากกัน และนั ดหมาย ณ 
โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบลหนองชาก 
โดยใชเวลา3 ชั่วโมงตอคร้ัง จํานวน 4 คร้ัง 
 ขั้นตอนที่  7 ผู วิ จัยนํ ารางรูปแบบการ
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนพรอม
ทั้งรายละเอียดของรูปแบบฯ ที่สมบูรณ ไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 คน ประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบฯ 
 การดําเนินการดังกลาวขางตน เพื่อใหได
รูปแบบฯ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตาม
หลักวิชาการและบริบทของชุมชนมากที่สุด 
 ระยะที่ 2 การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
experimental research) แบบ  One group 
pre-posttest design เพื่อทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ตัวแทน
ครัวเรือนทุกครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ที่มีอายุ 18 ป 
ข้ึนไป ที่อาศัยอยูในครัวเรือนนั้นๆ อยางนอย 1 ป 
ข้ึนไป และยินดีเขารวมการศึกษาวิจัย จํานวน 
207 ครัวเรือน 
 เค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช ใน ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี 
ประกอบดวย 
 1. รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนที่พัฒนาข้ึน 
 2. เค ร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล มี
ลักษณะขอคําถามทั้งแบบปลายเปดและแบบปลายปด 
ประกอบดวย ขอคําถามเร่ือง เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ บทบาททางสังคม 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูรวมกัน 
รายไดของครอบครัว ประวัติการเจ็บปวยดวยโรค
ไขเลือดออกและประวัติการรักษา จํานวน 11 ขอ 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามความตระหนักรู
เร่ืองโรคไขเลือดออกที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ จํานวน 16 ขอ 
ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 
scale) 5 ระดับ จากคะแนน 1 - 5 โดย 5 คะแนน 
หมายถึง เห็นด วยอย างยิ่ ง  และ 1 คะแนน 
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยคะแนนรวมของ
ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก มีคาระหวาง 
16 - 80 คะแนน โดยกลุมตัวอยางที่มีคะแนนรวมสูง 
หมายถึง มีความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออกมาก 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออกที่ผูวิจัย 
พัฒนาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
จํานวน 10 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ จากคะแนน 
1 - 5 โดย 5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติเปนประจํา 
และ 1 คะแนน หมายถึง ไม เคยปฏิบัติ  โดย
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คะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรคไขเลอืดออกมีคาระหวาง 10 - 50 คะแนน 
โดยกลุ มตัวอยางที่มีคะแนนรวมสูง หมายถึง มี
พฤติกรรมการป ฏิบั ติ ตั ว ในการป องกัน โรค
ไขเลือดออกดี 
 สวนที่ 4 แบบประเมินคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํ ายุงลาย ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งแบงการประเมินไดเปน 2 สวน คือ 
การประเมินจํานวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ํายุงลาย 
(House index) และการประเมินภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลาย (Container index) 
 การประเมินผลคา House index หมายถึง 
คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่ไดจากการสํารวจพบบานที่
มีลูกน้ํายุงลายโดยประเมินผลเปนรอยละของบาน
ที่สํารวจพบลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 
โดยกําหนดให 
 HI = จํานวนบานที่พบลูกน้ํา คูณ 100 
และหารดวยจํานวนบานที่สํารวจทั้งหมด 
 ถา HI > 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 HI < 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยง
ต่ําที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 HI = 0 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความปลอดภัย 
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 และการป ระ เมิ น ผลค า  Container 
index หมายถึง คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่ไดจากการ
สํารวจภาชนะในบานหรือชุมชนแลวพบลูกน้ํา
ยุงลายโดยประเมินผลเปนรอยละของภาชนะที่
สํารวจพบลูกน้ํายุงลายในบานหรือชุมชนที่ทําการ
สํารวจ โดยกําหนดให 
 CI = จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํา คูณ 100 
และหารดวยจํานวนภาชนะที่สํารวจทั้งหมด 
 ถา CI > 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความ
เสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 

 CI 5 - 9 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 CI < 5 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยงต่ํา
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 CI = 0 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความปลอดภัย 
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับ
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 ระยะ
ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือที่สรางข้ึนไปตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุม
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของสาระของ
ขอคําถาม ความถูกตองของเนื้อหาตามโครงสราง
ที่กําหนดไว และความเหมาะสมของภาษา และ
นํ าม า คํ าน วณ ห าค าค วามตรงตาม เนื้ อ ห า 
(Content validity index) ไดคาความตรงตาม
เนื้อหาของความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค
ไขเลือดออก เทากับ 0.88 และ 0.86 ตามลําดับ 
 สําหรับแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการปองกันโรคไข เลือดออกในชุมชน
ภายหลังที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช และดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ แลว ผูวิจัยไดนํ าไปใหพยาบาล
ชํานาญการพิเศษและนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการที่ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคไข เลือดออกในชุมชน นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมปองกันโรคในชุมชน 
และนักวิชาการผู เชี่ยวชาญดานการพยาบาล
ชุมชน จํานวน 5 คน ทดลองใชเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินกอนนําไปใชจริง 
สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนําไปทดสอบหาคาความเที่ยง
กับตัวแทนครัวเรือนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางในพื้นที่ชุมชนตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง 
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คะแนนรวมของพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรคไขเลอืดออกมีคาระหวาง 10 - 50 คะแนน 
โดยกลุ มตัวอยางที่มีคะแนนรวมสูง หมายถึง มี
พฤติกรรมการป ฏิบั ติ ตั ว ในการป องกัน โรค
ไขเลือดออกดี 
 สวนที่ 4 แบบประเมินคาดัชนีความชุก
ลูกน้ํ ายุงลาย ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งแบงการประเมินไดเปน 2 สวน คือ 
การประเมินจํานวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ํายุงลาย 
(House index) และการประเมินภาชนะที่พบ
ลูกน้ํายุงลาย (Container index) 
 การประเมินผลคา House index หมายถึง 
คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่ไดจากการสํารวจพบบานที่
มีลูกน้ํายุงลายโดยประเมินผลเปนรอยละของบาน
ที่สํารวจพบลูกน้ํายุงลายในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 
โดยกําหนดให 
 HI = จํานวนบานที่พบลูกน้ํา คูณ 100 
และหารดวยจํานวนบานที่สํารวจทั้งหมด 
 ถา HI > 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 HI < 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยง
ต่ําที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 HI = 0 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความปลอดภัย 
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 และการป ระ เมิ น ผลค า  Container 
index หมายถึง คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่ไดจากการ
สํารวจภาชนะในบานหรือชุมชนแลวพบลูกน้ํา
ยุงลายโดยประเมินผลเปนรอยละของภาชนะที่
สํารวจพบลูกน้ํายุงลายในบานหรือชุมชนที่ทําการ
สํารวจ โดยกําหนดให 
 CI = จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ํา คูณ 100 
และหารดวยจํานวนภาชนะที่สํารวจทั้งหมด 
 ถา CI > 10 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความ
เสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 

 CI 5 - 9 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยง
สูงที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 CI < 5 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความเสี่ยงต่ํา
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 CI = 0 หมายถึง พื้นที่นั้นมีความปลอดภัย 
ที่จะเกิดการแพรโรคไขเลือดออก 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับ
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 2 ระยะ
ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือที่สรางข้ึนไปตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุม
เนื้อหาและพิจารณาความสอดคลองของสาระของ
ขอคําถาม ความถูกตองของเนื้อหาตามโครงสราง
ที่กําหนดไว และความเหมาะสมของภาษา และ
นํ าม า คํ าน วณ ห าค าค วามตรงตาม เนื้ อ ห า 
(Content validity index) ไดคาความตรงตาม
เนื้อหาของความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันโรค
ไขเลือดออก เทากับ 0.88 และ 0.86 ตามลําดับ 
 สําหรับแบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการปองกันโรคไข เลือดออกในชุมชน
ภายหลังที่ไดตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ภาษาที่ใช และดําเนินการแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ แลว ผูวิจัยไดนํ าไปใหพยาบาล
ชํานาญการพิเศษและนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการที่ปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคไข เลือดออกในชุมชน นักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมปองกันโรคในชุมชน 
และนักวิชาการผู เชี่ยวชาญดานการพยาบาล
ชุมชน จํานวน 5 คน ทดลองใชเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของแบบประเมินกอนนําไปใชจริง 
สําหรับเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ระยะที่ 2 ผูวิจัยไดนําไปทดสอบหาคาความเที่ยง
กับตัวแทนครัวเรือนที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุม
ตัวอยางในพื้นที่ชุมชนตําบลคลองก่ิว อําเภอบานบึง 

11 
 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน วิเคราะหหาความเที่ยง
โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามความตระหนักรู
เร่ืองโรคไขเลอืดออก เทากับ 0.76 และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการป ฏิบั ติ ตั ว ในการป องกัน โรค
ไขเลือดออก เทากับ 0.92 
 การดําเนินการทดสอบประสิทธิผลของ
รูปแบบฯ และเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 ภายหลังที่ผูวิจัยไดประชุมรวมกับผูนํา
ชุมชนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนในการ
ทํากิจกรรมแลว ผูวิจัยไดขอใหผูนําชุมชนทําการ
นัดหมายวัน เวลา และสถานที่เพื่อเขาไปชี้แจง
วัตถุประสงค ข้ันตอนในการทํากิจกรรม และ 
รายละเอียดของกิจกรรมกับตัวแทนครัวเรือนกลุม
ตัวอยางในชุมชนอีกคร้ัง 
 ผู วิจั ย เข าพบตั วแทนค รัวเรือนกลุ ม
ตัวอยางตามวัน เวลา และสถานที่ โดยนัดหมายที่
วัดในชุมชน พรอมทั้งชี้แจงที่มาของกิจกรรม 
วัตถุประสงค ข้ันตอนในการทํากิจกรรม และ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ตัวแทนครัวเรือนกลุม
ตัวอยางมีสวนเก่ียวของและรวมดําเนินกิจกรรมใน
ชุมชนระหวางที่มีการดําเนินการตามรูปแบบฯ ที่
พัฒนาข้ึนทั้งสิ้น 16 สัปดาห ประโยชนที่ประชาชน
ในชุมชนไดรับทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้ง
สิทธิ์ในการเขารวมและถอนตัวจากการเขารวม
กิจกรรมไดอยางมีอิสระและไมสงผลกระทบตอ
ตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยางรวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัว ใหกับตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยาง
รับทราบและเปดโอกาสใหซักถามขอมูลจนเขาใจ 
เมื่อตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยางเขาใจและ
ยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยทําการนัดหมายวัน
เวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่บานของกลุมตัวอยาง 
โดยใชเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 

 ระยะกอนดําเนินการทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
กอนการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนโดยใช 
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถาม
ความตระหนั ก รู เร่ื องโรคไข เลื อดออก และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตั วในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก และดําเนินการสํารวจคา
ดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย (HI, CI) ที่ครัวเรือนของ
กลุมตัวอยางโดยใชระยะเวลาในการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 3 สัปดาห พรอมทั้งแจงกําหนดการ สถานที่ 
และวันเวลา การดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยประสานกับผูนําชุมชนเพื่อแจงนัด
หมายวัน เวลา และสถานที่ใหกับตัวแทนครัวเรือน
กลุมตัวอยางเพื่อเขารวมกิจกรรมในคร้ังตอไป 
 ระยะดําเนินการทดสอบประสิทธิผล
ของรูปแบบการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน 
 ผู วิ จั ย นํ า รู ป แ บ บ ก า รป อ ง กั น โรค
ไขเลือดออกในชุมชนที่ไดพัฒนาข้ึนไปใชในชุมชน
เปนระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห ดังนี้ 
 สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยจัดประชุม ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน ประธานชุมชน ประธาน อสม. 
และตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยาง ที่วัดในชุมชน 
เพื่อรวมกันระดมความคิดใน 3 ประเด็นหลัก โดย
ใชเวลาทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 
 1. การแบงโซนพื้นที่ในชุมชน โดยพิจารณา
แบงพื้นที่ตามความหนาแนนของจํานวนหลังคา
เรือน ขนาดพื้นที่และความสะดวกในการเดินทาง 
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ การ
จัดทํากิจกรรม และการติดตามผลในการดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ เมื่อจัดโซนพื้นที่เสร็จเรียบรอย 
ผูเขารวมประชุมรวมกันเสนอและแตงตั้งหัวหนา
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โซนตามจํานวนโซนที่แบง และรวมกันเสนอและ
แตงตั้ง อสม. ในพื้นที่ของแตละโซน ทําหนาที่เปน
ผูชวยหัวหนาโซนในการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน หลังจากนั้นผูวิจัยทําการ
ชี้แจงบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามรูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนของหัวหนาโซน
และผูชวยหัวหนาโซน พรอมทั้ งใหผู เขารวม
ประชุมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 2. การจัดทําแผนงานและกลยุทธ การ
กําหนดนโยบาย หรือเปาหมายในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชนรวมกันใหมี
ความชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
ปองกันโรคไข เลือดออกของชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จโดยผูวิจัยอธิบายถึงวัตถุประสงคของ
การจัดทําแผนงานและกลยุทธ และการกําหนด
นโยบายการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนและผูเขารวมประชุมรวมกันระดมความคิด
ในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ การกําหนด
นโยบายการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน การวางแผนแกไขปญหา การออกแบบกิจกรรม 
ที่ใชการแกไขปญหา และการรวมประเมินผลอยาง
เปนระบบ 
 3. การสรางระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน เพื่อ
ใชในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเร่ืองโรค
ไข เลื อดออกในชุ มชน  โดยผู วิ จั ยอธิบ าย ถึ ง
วัตถุประสงคของการสรางระบบการติดตามผล
การดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
และผูเขารวมประชุมรวมกันระดมความคิดในการ
สรางระบบการติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกของชุมชน รวมทั้งตั้งทีมปองกัน
และควบ คุมโรคไข เลื อดออก ประกอบดวย 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนาโซน 
ผูชวยหัวหนาโซน และ อสม. ในแตละโซนพื้นที่ 
รวม 6 คน หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปผลการสราง

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมซักถามขอสงสัย 
 4 . การส ร า งระบ บ การสื่ อ ส ารโรค
ไขเลือดออกชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนใชเปน
ช อ งท างใน การ รับ ข อมู ล ข าวส ารเร่ื อ ง โรค
ไขเลือดออกในชุมชนและเปนชองทางในการแจง
ขาวโรคไขเลือดออก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ และผลการดําเนินกิจกรรมปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน โดยผูวิจัยอธิบายถึง
วัตถุประสงคของการสรางระบบการสื่อสารโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และใหผูเขารวมประชุม
รวมกันระดมความคิดในการสรางระบบการ
สื่อสารโรคไขเลือดออกของชุมชน หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปผลการประชุมรวมกัน และเปดโอกาส
ใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและเสนอแนะ
เพิ่มเติม เมื่อผูวิจัยดําเนินการสรุปผลการประชุม
รวมกันกับผูเขารวมประชุมเสร็จสิ้น ผูวิจัยเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยอีกคร้ัง 
รวมทั้งทําการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
สําหรับการทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
 สัปดาหที่  2 ดําเนินกิจกรรมเวทีความรู
เร่ืองโรคไขเลือดออก การดําเนินกิจกรรมใชเวลา 
2 ชั่วโมง ระหวาง 16.00 - 18.00 น. ในวันจันทร 
- พฤหัสบดี โดยผูวิจัยจะดําเนินกิจกรรมในพื้นที่
ของแตละโซน ดําเนินการโซนละ 1 คร้ัง จนครบทั้ง 
4 โซน โดยเปนกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง
โรคไข เลือดออก ครอบคลุม เนื้อหาปญหา
โรคไขเลือดออกในชุมชนและสถานการณของโรค
ไขเลือดออกในชุมชน สาเหตุของการเกิดโรค พาหะ 
นําโรคและการติดตอ ปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค อาการ
และอาการแสดง อันตรายและผลกระทบจากการ
เจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก การจัดการสิ่งแวดลอม 
เพื่อลดจํานวนของยุงและลดแหลงเพาะพันธุยุง 
การควบคุมยุงตัวเต็มวัยโดยการใชสารเคมี การควบคุม 
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โซนตามจํานวนโซนที่แบง และรวมกันเสนอและ
แตงตั้ง อสม. ในพื้นที่ของแตละโซน ทําหนาที่เปน
ผูชวยหัวหนาโซนในการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน หลังจากนั้นผูวิจัยทําการ
ชี้แจงบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตามรูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนของหัวหนาโซน
และผูชวยหัวหนาโซน พรอมทั้ งใหผู เขารวม
ประชุมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 2. การจัดทําแผนงานและกลยุทธ การ
กําหนดนโยบาย หรือเปาหมายในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชนรวมกันใหมี
ความชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
ปองกันโรคไข เลือดออกของชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จโดยผูวิจัยอธิบายถึงวัตถุประสงคของ
การจัดทําแผนงานและกลยุทธ และการกําหนด
นโยบายการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนและผูเขารวมประชุมรวมกันระดมความคิด
ในการจัดทําแผนงานและกลยุทธ การกําหนด
นโยบายการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน การวางแผนแกไขปญหา การออกแบบกิจกรรม 
ที่ใชการแกไขปญหา และการรวมประเมินผลอยาง
เปนระบบ 
 3. การสรางระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน เพื่อ
ใชในการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมเร่ืองโรค
ไข เลื อดออกในชุ มชน  โดยผู วิ จั ยอธิบ าย ถึ ง
วัตถุประสงคของการสรางระบบการติดตามผล
การดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
และผูเขารวมประชุมรวมกันระดมความคิดในการ
สรางระบบการติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกของชุมชน รวมทั้งตั้งทีมปองกัน
และควบ คุมโรคไข เลื อดออก ประกอบดวย 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนาโซน 
ผูชวยหัวหนาโซน และ อสม. ในแตละโซนพื้นที่ 
รวม 6 คน หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปผลการสราง

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และเปดโอกาสใหผูเขารวม
ประชุมซักถามขอสงสัย 
 4 . การส ร า งระบ บ การสื่ อ ส ารโรค
ไขเลือดออกชุมชน เพื่อใหคนในชุมชนใชเปน
ช อ งท างใน การ รับ ข อมู ล ข าวส ารเร่ื อ ง โรค
ไขเลือดออกในชุมชนและเปนชองทางในการแจง
ขาวโรคไขเลือดออก รวมไปถึงการประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ และผลการดําเนินกิจกรรมปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน โดยผูวิจัยอธิบายถึง
วัตถุประสงคของการสรางระบบการสื่อสารโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และใหผูเขารวมประชุม
รวมกันระดมความคิดในการสรางระบบการ
สื่อสารโรคไขเลือดออกของชุมชน หลังจากนั้น
ผูวิจัยสรุปผลการประชุมรวมกัน และเปดโอกาส
ใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยและเสนอแนะ
เพิ่มเติม เมื่อผูวิจัยดําเนินการสรุปผลการประชุม
รวมกันกับผูเขารวมประชุมเสร็จสิ้น ผูวิจัยเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัยอีกคร้ัง 
รวมทั้งทําการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่
สําหรับการทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
 สัปดาหที่  2 ดําเนินกิจกรรมเวทีความรู
เร่ืองโรคไขเลือดออก การดําเนินกิจกรรมใชเวลา 
2 ชั่วโมง ระหวาง 16.00 - 18.00 น. ในวันจันทร 
- พฤหัสบดี โดยผูวิจัยจะดําเนินกิจกรรมในพื้นที่
ของแตละโซน ดําเนินการโซนละ 1 คร้ัง จนครบทั้ง 
4 โซน โดยเปนกิจกรรมที่แลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง
โรคไข เลือดออก ครอบคลุม เนื้อหาปญหา
โรคไขเลือดออกในชุมชนและสถานการณของโรค
ไขเลือดออกในชุมชน สาเหตุของการเกิดโรค พาหะ 
นําโรคและการติดตอ ปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค อาการ
และอาการแสดง อันตรายและผลกระทบจากการ
เจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก การจัดการสิ่งแวดลอม 
เพื่อลดจํานวนของยุงและลดแหลงเพาะพันธุยุง 
การควบคุมยุงตัวเต็มวัยโดยการใชสารเคมี การควบคุม 
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ยุงลายดวยวิธีทางชีวภาพ การปองกันสวนบุคคล
และการปองกันที่อยูอาศัยไมใหเปนแหลงเพาะ 
พันธุยุงลาย และการสํารวจลูกน้ํายุงลาย ผูวิจัยเปด
โอกาสใหตัวแทนครัวเรือนที่ เขารวมกิจกรรม
ซักถามขอสงสัย และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 หลั งจากนั้ นผู วิ จั ยแบ งกลุ มตั วแทน
ครัวเรือนออกเปนกลุมยอยๆ โดยใหแตละกลุม
ประชุมระดมสมอง เสนอแนะวิธีการนําภูมิปญญา
หรือองคความรูที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนานวัตกรรม
เพื่อใชในการปองกันโรคไขเลือดออกภายในชุมชน 
ผูวิจัยสรุปผลที่ไดเพื่อนําไปเตรียมความพรอมใน
ดําเนินกิจกรรมคร้ังตอไป และทําการนัดหมายการ
ทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
 สัปดาหที่ 3 ดําเนินกิจกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมปองกันโรคไขเลือดออก การดําเนิน
กิจกรรมใชเวลา 2 ชั่วโมง ระหวาง 16.00 - 18.00 น. 
ในวันจันทร - พฤหัสบดี โดยผูวิจัยจะดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ของแตละโซน ดําเนินการโซนละ 
1 คร้ัง จนครบทั้ง 4 โซน ดําเนินกิจกรรมดังนี้ 
 ผูวิจัยกลาวทักทายตัวแทนครัวเรือนที่เขา
รวมกิจกรรม กลาวความเปนมา วัตถุประสงคของ
กิจกรรม และรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรม 
จากนั้ นผู วิ จัยให ตั วแทนครัวเรือนที่ เข ารวม
กิจกรรมนําเสนอข้ันตอนและสาธิตการประดิษฐ
นวัตกรรมปองกันโรคไขเลือดออกตามที่ชุมชนได
รวมกันเสนอไว และตัวแทนครัวเรือนที่เขารวม
กิจกรรมทุกคนทําการประดิษฐนวัตกรรมปองกันโรค
ไขเลือดออกรวมกัน สิ่งประดิษฐที่ตัวแทนครัวเรือน
ที่เขารวมกิจกรรมทําเสร็จแลวใหนํากลับไปใชใน
ครัวเรือนของตนเอง และประเมินผลการใช
สิ่งประดิษฐที่ตัวแทนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
นําไปใช หลังจากนั้นผูวิจัยสรุปผลการทํากิจกรรม 
เปดโอกาสใหตัวแทนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม
ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะ
เพิ่มเติม พรอมทั้งนัดหมายการทํากิจกรรมคร้ังตอไป 

 สัปดาหที่ 4 ดําเนินกิจกรรมการรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน เปนกิจกรรมการ
เดินรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
โดยตัวแทนครัวเรือนในชุมชนแตละโซนพื้นที่ ผูนํา
ชุมชน และบุคลากรสาธารณสุข เขารวมกิจกรรม
การรณรงค เพื่อเปนการสรางความตระหนักเร่ือง
โรคไขเลือดออกผานสื่อขอความและรูปภาพใน
ปายประกอบขบวนรณรงค ในการดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวมีการติดตั้ งป ายรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกภายในพื้นที่ชุมชนที่ กําหนดไวใน 
แตละโซนพื้นที่ 
 เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 4 มีการเร่ิมกิจกรรม
การสื่อสารโดยผานวิทยุชุมชน เพื่ อเผยแพร
ขาวสารและความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก การ
ปองกันตนเอง รวมทั้งสถานการณโรคไขเลือดออก
ภายในชุมชน ผานทางเสียงตามสายของชุมชน 
โดยกําหนดใหมีการเผยแพรขาวสารและความรู
เร่ืองโรคไขเลือดออก ทุกวันอาทิตยในชวงเวลา 
17.00 - 17.30 น. รวมเปนระยะเวลา 30 นาที 
ตอคร้ัง โดยดําเนินการตอเนื่องจนถึงสัปดาหที่ 16 
 สัปดาหที่ 5 ดําเนินกิจกรรมใหความรู
และฝกทักษะการสํารวจลูกน้ํายุงลายและภาชนะ
ที่มีน้ําขังภายในชุมชน โดยการดําเนินกิจกรรมใช
เวลา 2 ชั่วโมง ระหวาง 13.00 - 15.00 น. ในวัน
จันทร - พฤหัสบดี โดยผูวิจัยจะดาํเนินกิจกรรมใน
พื้นที่ของแตละโซน ดําเนินการโซนละ 1 คร้ัง จน
ครบทั้ง 4 โซน ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมการให
ความรูเร่ืองวิธีการสํารวจลูกน้ํายุงลาย ความถ่ีใน
การสํารวจ และการประเมินผล รวมทั้งการฝก
ทักษะการสํารวจและการประเมินผลการสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย รวมกับตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่
เขารวมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อใหตัวแทนครัวเรือนใน
ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูและมีทักษะใน
การสํารวจและการประเมินผลการสํารวจลูกน้ํา
ยุงลายที่ ถูกตองดวยตนเอง หลังจากนั้นผูวิจัย
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สรุปผลการทํากิจกรรม เปดโอกาสใหตัวแทน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม และแจก
ทรายอะเบทเพื่อใหตัวแทนครัวเรือนในชุมชนได
นําไปใชในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอมทั้งนัดหมาย
การทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
 สัปดาหที่ 6 ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน โดยการดําเนินกิจกรรม
ใชเวลา 3 ชั่วโมง ระหวาง 13.00 - 16.00 น. ของ
วันศุกร โดยใหแตละโซนพื้นที่ดําเนินการปรับปรุง
และทําความสะอาด สิ่งแวดลอมภายในชุมชนของ
แตละโซนพื้นที่ เพื่อลดแหลงเพาะพันธุยุงในชุมชน 
และทําใหชุมชนมีความสะอาด นาอยู ในการทํา
กิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
อุปกรณ และบุคลากรจากเทศบาลตําบลหนองชาก 
รวมทั้งผูนําชุมชนที่เขารวมดําเนินกิจกรรม กิจกรรม
นี้จะดําเนินการตอเนื่องในทุกๆ 4 สัปดาห โดยคนใน
ชุมชนแตละโซนพื้นที่จะดําเนินการโดยมีหัวหนา
โซนเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม 
 สัปดาหที่ 7 การดําเนินการประชาสัมพันธ
กิจกรรมการรณรงคการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย การดําเนินกิจกรรมใชเวลา 2 ชั่วโมง ระหวาง 
16.00 - 18.00 น. ในวันจันทร - พฤหัสบดี โดย
ผูวิจัยจะดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของแตละโซน 
ดําเนินการโซนละ 1 คร้ัง จนครบทั้ ง 4 โซน 
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค แผนการ
ดําเนินกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และเกณฑ
ตัดสินของการดําเนินกิจกรรม ให กับตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดรับทราบ
และรวมแสดงความคิดเห็น การดําเนินกิจกรรม
ประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลายจัดข้ึนเพื่อกระตุน
ใหคนในชุมชนเกิดความสนใจในการปองกัน
ตนเองจากโรคไขเลือดออก และเพื่อสรางชุมชน
ตนแบบดานการปองกันโรคไขเลือดออก โดยเร่ิม

ดําเนินการเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 7 และดําเนินการ
ไปจนถึงสัปดาหที่  15 จากนั้นผูวิจัยจะทําการ
ประกาศผลการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย
เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 16 หลังจากนั้นผูวิจัยทําการ
สรุปผลการประชุมรวมกัน และเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย 
 ภายหลังดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่ 7 
ถึงสัปดาหที่ 16 ผูวิจัยใหตัวแทนครัวเรือนกลุม
ตัวอยางดําเนินชีวิตตามปกติ และดําเนินการปองกัน
โรคไขเลือดออกดวยตนเอง เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 
11 และสัปดาหที่ 15 ทีมปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกรวมกันสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI, CI) โดยการจดบันทึก เก็บรวบรวม
หลักฐานจากการสํารวจ นําผลการสํารวจของแต
ละโซนพื้นที่มาสรุปและประเมินผลรวมกัน และ 
สื่อสารขอมูลกลับไปในโซนพื้นที่ผานชองทาง
สื่อสารที่พัฒนาข้ึน เพื่อใชเปนขอมูลปรับปรุงการ
ทํางานภายในโซนพื้นที่ของตน 
 เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 16 ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามความตระหนักรูโรค
ไขเลือดออก และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออก และ
ดําเนินการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย 
(HI, CI) โดยใชเวลาทั้งสิ้น 2 - 3 สัปดาห เมื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น ผูวิจัยทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณ ครบถวนของขอมูลในแบบสอบถาม 
กอนออกจากพื้นที่วิจัย 
 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจยัในมนุษย คณะสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส IRB 019/2560 กอน
ดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใหนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการในพื้นที่ เปนผูชี้แจงกลุมตัวอยาง
เก่ี ย ว กั บ รายล ะ เอี ย ด กา รดํ า เนิ น ก า รวิ จั ย 
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รวมทั้งข้ันตอน
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สรุปผลการทํากิจกรรม เปดโอกาสใหตัวแทน
ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมซักถาม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และเสนอแนะเพิ่มเติม และแจก
ทรายอะเบทเพื่อใหตัวแทนครัวเรือนในชุมชนได
นําไปใชในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย พรอมทั้งนัดหมาย
การทํากิจกรรมคร้ังตอไป 
 สัปดาหที่ 6 ดําเนินกิจกรรมการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมภายในชุมชน โดยการดําเนินกิจกรรม
ใชเวลา 3 ชั่วโมง ระหวาง 13.00 - 16.00 น. ของ
วันศุกร โดยใหแตละโซนพื้นที่ดําเนินการปรับปรุง
และทําความสะอาด สิ่งแวดลอมภายในชุมชนของ
แตละโซนพื้นที่ เพื่อลดแหลงเพาะพันธุยุงในชุมชน 
และทําใหชุมชนมีความสะอาด นาอยู ในการทํา
กิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
อุปกรณ และบุคลากรจากเทศบาลตําบลหนองชาก 
รวมทั้งผูนําชุมชนที่เขารวมดําเนินกิจกรรม กิจกรรม
นี้จะดําเนินการตอเนื่องในทุกๆ 4 สัปดาห โดยคนใน
ชุมชนแตละโซนพื้นที่จะดําเนินการโดยมีหัวหนา
โซนเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรม 
 สัปดาหที่ 7 การดําเนินการประชาสัมพันธ
กิจกรรมการรณรงคการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย การดําเนินกิจกรรมใชเวลา 2 ชั่วโมง ระหวาง 
16.00 - 18.00 น. ในวันจันทร - พฤหัสบดี โดย
ผูวิจัยจะดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ของแตละโซน 
ดําเนินการโซนละ 1 คร้ัง จนครบทั้ ง 4 โซน 
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 ผูวิจัยชี้แจงถึงวัตถุประสงค แผนการ
ดําเนินกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และเกณฑ
ตัดสินของการดําเนินกิจกรรม ให กับตัวแทน
ครัวเรือนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดรับทราบ
และรวมแสดงความคิดเห็น การดําเนินกิจกรรม
ประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลายจัดข้ึนเพื่อกระตุน
ใหคนในชุมชนเกิดความสนใจในการปองกัน
ตนเองจากโรคไขเลือดออก และเพื่อสรางชุมชน
ตนแบบดานการปองกันโรคไขเลือดออก โดยเร่ิม

ดําเนินการเมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 7 และดําเนินการ
ไปจนถึงสัปดาหที่  15 จากนั้นผูวิจัยจะทําการ
ประกาศผลการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย
เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 16 หลังจากนั้นผูวิจัยทําการ
สรุปผลการประชุมรวมกัน และเปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมซักถามขอสงสัย 
 ภายหลังดําเนินกิจกรรมในสัปดาหที่ 7 
ถึงสัปดาหที่ 16 ผูวิจัยใหตัวแทนครัวเรือนกลุม
ตัวอยางดําเนินชีวิตตามปกติ และดําเนินการปองกัน
โรคไขเลือดออกดวยตนเอง เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 
11 และสัปดาหที่ 15 ทีมปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกรวมกันสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลาย (HI, CI) โดยการจดบันทึก เก็บรวบรวม
หลักฐานจากการสํารวจ นําผลการสํารวจของแต
ละโซนพื้นที่มาสรุปและประเมินผลรวมกัน และ 
สื่อสารขอมูลกลับไปในโซนพื้นที่ผานชองทาง
สื่อสารที่พัฒนาข้ึน เพื่อใชเปนขอมูลปรับปรุงการ
ทํางานภายในโซนพื้นที่ของตน 
 เมื่อสิ้นสุดสัปดาหที่ 16 ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามความตระหนักรูโรค
ไขเลือดออก และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวในการปองกันโรคไขเลือดออก และ
ดําเนินการสํารวจคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย 
(HI, CI) โดยใชเวลาทั้งสิ้น 2 - 3 สัปดาห เมื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเสร็จสิ้น ผูวิจัยทําการตรวจสอบ
ความสมบูรณ ครบถวนของขอมูลในแบบสอบถาม 
กอนออกจากพื้นที่วิจัย 
 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
 การศึกษาคร้ังนี้ไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส IRB 019/2560 กอน
ดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดใหนักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการในพื้นที่ เปนผูชี้แจงกลุมตัวอยาง
เก่ี ย ว กั บ รายล ะ เอี ย ด กา รดํ า เนิ น ก า รวิ จั ย 
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย รวมทั้งข้ันตอน
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การดําเนินการวิจัยโดยละเอียด เพื่อใหกลุมได
ตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัยไดโดยอิสระ ทั้งนี้
กลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวการเขา
รวมวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมมีผลกระทบตอสิทธิ์
ตางๆ ของกลุมตัวอยางและเปดโอกาสใหกลุม
ตัวอยางสอบถามขอมูลจนเขาใจ กอนลงนามในใบ
ยินยอมเพื่ อ เข ารวมการศึกษาวิจัย  เมื่ อกลุม
ตัวอยางตัดสินใจและยินดีเขารวมศึกษาวิจัยแลว 
ผูวิจัยจึงเขาไปพบและชี้แจงรายละเอียดกับกลุม
ตัวอยางในชุมชน กอนเร่ิมดําเนินการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษา
ทําการสรุปรวบรวมประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ
เชิงลึกและสนทนากลุมและนํามาวิเคราะหเชิง
เนื้อหา การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติ
พรรณนา การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคา HI (House 
index) และ CI (Container index) ดวย Proportion 
difference และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยดวยสถิติ Paired t-test 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยนําเสนอโดยแบงเปน 2 ระยะ 
ดังนี้ 
 ผลการศึกษาระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ
การป อ งกัน โรค ไข เลื อดออกในชุ มชน  โดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในระยะนี้ได
ดําเนินการศึกษาสถานการณและบริบทของชุมชน
เก่ียวกับปญหาการควบ คุมและปองกัน โรค
ไขเลือดออก โดยนําเสนอขอมูล ดังนี้ 
 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางใน
การศึกษาระยะที่ 1 แบงออกเปน 4 กลุมดังนี้ 
 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกลุม
ตั ว แ ท น ผู มี ส วน ได ส ว น เสี ย ห ลั ก เ ร่ื อ ง โรค
ไขเลือดออกในชุมชน จํานวน 18 คน โดยกลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 61.10 มี
อายุเฉลี่ยอยูที่ 47 ป (SD = 10.90) รอยละ 38.90 
มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน รอยละ 
72.20 มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 50 มีระดับ
การศึกษาอยูในระดับชั้นปริญญาตรี รอยละ 27.80 
มีอาชีพรับราชการ 
 ขอมูลส วนบุคคลกลุมตัวแทนวัย รุน 
จํานวน 15 คน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปน 
เพศหญิงรอยละ 60 มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 18 ป (SD = 
1.68) สวนใหญรอยละ 73.30 มีรายไดต่ํากวา 
5,000 บาทตอเดือน รอยละ 72.20 มีสถานภาพ
สมรสโสด รอยละ 80 มีระดับการศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 73.30 
อยูในชวงกําลังศึกษา 
 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกลุม
ตัวแทนวัยทํางาน จํานวน 15 คน โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 53.30 มีอายุเฉลี่ย
อยูที่ 50 ป (SD = 3.95) รอยละ 46.70 มีรายได 
5,000 ถึง 10,000 บาทตอเดือน รอยละ 60 มี
สถานภาพสมรสคู รอยละ 40 มีระดับการศึกษา
อยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 40 มี
อาชีพรับจาง 
 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกลุม
ตัวแทนวัยสูงอายุ จํานวน 15 คน โดยกลุมตัวอยาง 
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 73.30 มีอายุเฉลี่ย
อยูที่ 69 ป (SD = 6.14) สวนใหญรอยละ 73.30 มี
รายไดต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน รอยละ 73.30 
มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 100 มีระดับการ 
ศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 40 
เปนแมบาน 
 การพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไข 
เลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวนรวม 
 การพัฒ นารูปแบบการป องกัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชนโดยใชกระบวนการมีสวน
รวมนั้น มีความสําคัญตอการแกไขปญหาของ
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ชุมชน และจะสามารถชวยใหการแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดย
รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนมี
องคประกอบในการดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดอยู 
5 องคประกอบหลัก โดยทั้ง 5 องคประกอบมี
ความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
 1) แผนงานและกลยุทธ ชุมชนบานสํานักตอ 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ควรมีการกําหนด
นโยบายหรือเปาหมายในการควบคุม ปองกันโรค
ใหมีความชัดเจน สงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมตั้งแตการรวมคนหาปญหา การวางแผน
แกไขปญหา การออกแบบกิจกรรมที่ใชการแกไข
ปญหา และการรวมประเมินผลอยางเปนระบบ 
 2) การคนหาและประเมินปจจัยเสี่ยง ใน
ข้ันตอนการดํ า เนิ น งานป องกันควบ คุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชนนั้น กอนการดําเนินการใน
ข้ันตอนตอไป ชุมชนควรมีการคนหาและประเมิน
ปจจัยเสี่ยงทั้ งบ ริบทของบุคคล ชุมชน  และ
สิ่งแวดลอม ที่สงผลทําใหการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนไมประสบความสําเร็จ 
โดยปจจัยเสี่ยงของบุคคลนั้นควรดําเนินการประเมิน
ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก พฤติกรรม
ของประชาชนในการปองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออก และการมีสวนของชุมชนในเร่ืองการ
ปองกันโรคไขเลือดออก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการ
นํามาวางแผนการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน สําหรับการประเมินปจจัยเสี่ยงในบริบท
ของชุมชนและสิ่งแวดลอม ควรทําการศึกษาชมุชน 
ปญหาและความตองการของชุมชน  รวมทั้ ง
ประเมินการจัดการสิ่ งแวดลอมเก่ียวกับการ
ควบคุมความชุกลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
 3) การเสริมสรางสมรรถนะของบุคคล
และการพัฒนาระบบการจัดการปญหาของชุมชน 
สําหรับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการพัฒนา

สมรรถนะสวนบุคคลและพัฒนาระบบการจัดการ
ปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยกิจกรรมที่
สามารถเพิ่มสมรรถนะสวนบุคคลของคนในชุมชน 
ไดแก 
 กิจกรรมที่  1 เวทีความรู เร่ืองโรค
ไขเลือดออก เปนการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบเวที
ความรูในชุมชน โดยใหคนในชุมชนเขามารวมรับ
ฟงความรูในเร่ืองโรคไขเลือดออก และแลกเปลี่ยน
ขอมูลเก่ียวกับโรคไขเลือดออกในชุมชน ครอบคลุม
เนื้อหา ปญหาและสถานการณของโรคไขเลือดออก
ในชุมชน สาเหตุของโรคไขเลือดออก ปจจัยเสี่ยงใน
การเกิดโรคไขเลือดออก พาหะนําโรคไขเลือดออก
และการติดตอ อาการและอาการแสดง อันตราย
และผลกระทบจากการปวยดวยโรคไขเลือดออก 
การปองกันสวนบุคคลและการปองกันที่อยูอาศัย
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย การจัดการ 
สิ่งแวดลอมเพื่ อลดจํานวนของยุงและลดแหลง
เพาะพันธุยุง การควบคุมยุงตัวเต็มวัย โดยการใช
สารเคมีและทางชีวภาพ และทักษะการสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย 
 กิจกรรมที่ 2 การสรางความตระหนักรู
ในการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกใหกับ
ประชาชนในชุมชน โดยการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย 
คือ 1) กิจกรรมเดินขบวนรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 2) ปายรณรงคการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 3) เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
4) การประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
ปองกันโรคไขเลือดออก ประกอบดวย 3 กิจกรรม
ยอย คือ 1) การระดมความคิดของคนในชุมชน
เพื่อสรางนวัตกรรมปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน 2) การรวมกลุมประดิษฐนวัตกรรมของคน
ในชุมชน โดยทําการประดิษฐขากําจัดลูกน้ํายุงลาย 
น้ํามันมะพราวสกัดรอนทากันยุง และตุกตาไลยุง
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ชุมชน และจะสามารถชวยใหการแกไขปญหาของ
ชุมชนไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดย
รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนมี
องคประกอบในการดําเนินงานที่สําคัญทั้งหมดอยู 
5 องคประกอบหลัก โดยทั้ง 5 องคประกอบมี
ความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
 1) แผนงานและกลยุทธ ชุมชนบานสํานักตอ 
อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ควรมีการกําหนด
นโยบายหรือเปาหมายในการควบคุม ปองกันโรค
ใหมีความชัดเจน สงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขา
มามีสวนรวมตั้งแตการรวมคนหาปญหา การวางแผน
แกไขปญหา การออกแบบกิจกรรมที่ใชการแกไข
ปญหา และการรวมประเมินผลอยางเปนระบบ 
 2) การคนหาและประเมินปจจัยเสี่ยง ใน
ข้ันตอนการดํ า เนิ น งานป องกันควบ คุมโรค
ไขเลือดออกในชุมชนนั้น กอนการดําเนินการใน
ข้ันตอนตอไป ชุมชนควรมีการคนหาและประเมิน
ปจจัยเสี่ยงทั้ งบ ริบทของบุคคล ชุมชน  และ
สิ่งแวดลอม ที่สงผลทําใหการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชนไมประสบความสําเร็จ 
โดยปจจัยเสี่ยงของบุคคลนั้นควรดําเนินการประเมิน
ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก พฤติกรรม
ของประชาชนในการปองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออก และการมีสวนของชุมชนในเร่ืองการ
ปองกันโรคไขเลือดออก ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการ
นํามาวางแผนการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน สําหรับการประเมินปจจัยเสี่ยงในบริบท
ของชุมชนและสิ่งแวดลอม ควรทําการศึกษาชมุชน 
ปญหาและความตองการของชุมชน  รวมทั้ ง
ประเมินการจัดการสิ่ งแวดลอมเก่ียวกับการ
ควบคุมความชุกลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
 3) การเสริมสรางสมรรถนะของบุคคล
และการพัฒนาระบบการจัดการปญหาของชุมชน 
สําหรับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการพัฒนา

สมรรถนะสวนบุคคลและพัฒนาระบบการจัดการ
ปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยกิจกรรมที่
สามารถเพิ่มสมรรถนะสวนบุคคลของคนในชุมชน 
ไดแก 
 กิจกรรมที่  1 เวทีความรู เร่ืองโรค
ไขเลือดออก เปนการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบเวที
ความรูในชุมชน โดยใหคนในชุมชนเขามารวมรับ
ฟงความรูในเร่ืองโรคไขเลือดออก และแลกเปลี่ยน
ขอมูลเก่ียวกับโรคไขเลือดออกในชุมชน ครอบคลุม
เนื้อหา ปญหาและสถานการณของโรคไขเลือดออก
ในชุมชน สาเหตุของโรคไขเลือดออก ปจจัยเสี่ยงใน
การเกิดโรคไขเลือดออก พาหะนําโรคไขเลือดออก
และการติดตอ อาการและอาการแสดง อันตราย
และผลกระทบจากการปวยดวยโรคไขเลือดออก 
การปองกันสวนบุคคลและการปองกันที่อยูอาศัย
ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย การจัดการ 
สิ่งแวดลอมเพื่ อลดจํานวนของยุงและลดแหลง
เพาะพันธุยุง การควบคุมยุงตัวเต็มวัย โดยการใช
สารเคมีและทางชีวภาพ และทักษะการสํารวจ
ลูกน้ํายุงลาย 
 กิจกรรมที่ 2 การสรางความตระหนักรู
ในการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกใหกับ
ประชาชนในชุมชน โดยการรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย 
คือ 1) กิจกรรมเดินขบวนรณรงคปองกันโรค
ไขเลือดออก 2) ปายรณรงคการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 3) เสียงตามสาย วิทยุชุมชน 
4) การประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม
ปองกันโรคไขเลือดออก ประกอบดวย 3 กิจกรรม
ยอย คือ 1) การระดมความคิดของคนในชุมชน
เพื่อสรางนวัตกรรมปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน 2) การรวมกลุมประดิษฐนวัตกรรมของคน
ในชุมชน โดยทําการประดิษฐขากําจัดลูกน้ํายุงลาย 
น้ํามันมะพราวสกัดรอนทากันยุง และตุกตาไลยุง
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จากตะไครหอมผสมกับการบูร 3) การประเมินผล
การใชนวัตกรรมของชุมชน 
 กิจกรรมที่  4 การสรางระบบการ
สื่อสารโรคไขเลือดออกชุมชน กิจกรรมนี้เปนการ
สรางระบบการสื่อสารโรคไขเลือดออกของชุมชน 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการสื่อสารขอมูลระหวาง
ประชาชนในพื้นที่ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่  5 การสรางระบบการ
ติดตามประเมินผลและการจัดการสิ่งแวดลอม 
เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานหรือการ
ดําเนินกิจกรรมเร่ืองโรคไขเลือดออกในชุมชน 
ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย คือ 1) การแบงพื้นที่
ในชุมชน 2) การสรางทีมปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน 3) การสรางระบบการติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน ระบบ
การติดตาม มีการดําเนินการ 1) เจาของครัวเรือน
ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลายและภาชนะที ่มี 
น้ําขังในที่พักอาศัยและบริเวณรอบๆ ที่อาศัยของ
ตนเองทุก 7 วัน 2) ดําเนินการสํารวจความชุกลูกน้ํา 
ยุงลายในชุมชนเพื่อติดตามผลการปองกันโรค
ไขเลือดออกของชุมชน โดยจะดําเนินการสํารวจ
ทุก 1 เดือนในกรณี ไมมีการระบาดของโรค
ไขเลือดออกในชุมชน และดําเนินการสํารวจทุก 
2 สัปดาหในกรณีที่มีการระบาดของโรคไขเลือดออก 
ในชุมชน โดยทีมปองกันโรคไขเลือดออกของ
ชุมชนในแตละโซน 3) ทีมปองกันโรคไขเลือดออกฯ 
นําผลการสํารวจไปสรุปและประมวลผลรวมกับ
เจาหนาที่ที่ผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกของทางโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 4) นําผลการประเมินที่ไดสะทอน
คืนกลับไปยังครัวเรือนในชุมชนผานทางชอง
ทางการสื่อสารโรคไขเลือดออกของชุมชนและแจง
ขอมูลการประเมินผานที่ประชุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําเดือนเพื่อใหนําขอมูลที่ ได
กลับไปแจงใหชุมชนไดทราบ 5) ชุมชนนําขอมูล

ความเสี่ยงตอโรคไขเลือดออกที่ไดจากการสํารวจ
ความชุกลูกน้ํายุงลายในชุมชนไปปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนให
มีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 
 4) การมีสวนรวมของภาครัฐและชุมชน 
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญและเปน
องคประกอบที่สนับสนุนและขับเคลื่อนใหการดําเนิน 
งานประสบความสําเร็จ โดยมีผูนําชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน บุคลากรผูใหบริการ
ทางดานสุขภาพของทางเทศบาล และบุคลากร   
ผูใหบริการทางดานสุขภาพของทางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุนและชวยขับเคลื่อนใหการดําเนินงาน
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนประสบความสําเร็จ 
 5) การดําเนินกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออก 
อยางมีสวนรวมในชุมชน ในองคประกอบนี้จะเปน
การกําหนดบทบาทของประชาชน ผูที่เก่ียวของ 
และหนวยงานที่ เก่ียวของ ในการปองกันโรค
ไขเลือดออกของชุมชน โดยประชาชนในชุมชน มี
บทบาทในการดําเนินการปองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออก และดําเนินการกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ลูกน้ํายุงลายทั้งภายในที่พักอาศัยและบริเวณรอบ
ที่พักอาศัยรวมกับการสํารวจลูกน้ํายุงลายทุก 7 วัน 
สําหรับทีมดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ หัวหนาโซน ผูชวยหัวหนาโซน และ อสม. 
ในแตละโซนพื้นที่ มีบทบาทหนาที่ติดตามผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกและ
การออกสํารวจความชุกลูกน้ํายุงลายทุกในชุมชน 
ตามระยะเวลาที่กําหนดทุกๆ 4 สัปดาห รวมทั้ง
เปนผูประสานงานหลักเร่ืองโรคไข เลือดออก
ระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขที่ รับผิดชอบงาน
ปองกันและควบคุมโรคของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลและเทศบาลกับชุมชน  สําหรับ
บุคลากรผูใหบริการทางดานสุขภาพของโรงพยาบาล 
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สงเสริมสุขภาพตําบลและเทศบาลตําบล มีบทบาท 
เปนผูให คําปรึกษาและติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดยทํา
การติดตามผลการดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกทั้งในพื้นที่ชุมชนและทางชองทาง
การสื่อสารโรคไขเลือดออกชุมชน เพื่อนําผลการ
ดําเนินงานที่ไดมาสรุปผลและสะทอนคืนขอมูล
กลับไปยังชุมชนใหดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
 สําหรับการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนนั้น 
ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดนํารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนที่ผานการแสดงความคิดเห็น
ของผูพัฒนา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมแลว
ไปปรับแกไข และนําไปประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทาน ผลการ
ประเมิน พบวา รอยละ 100 ของผูประเมิน เห็นดวย
กับรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนโดยมีคาความเชื่อมั่นใน

ภาพรวมที่รอยละ 86.85 สามารถอธิบายเปนคาความ
เชื่อมั่นในแตละดาน ดังนี้ มิติดานขอบเขตและ
เปาหมาย (Scope and purpose) มีคะแนนความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 83.80 มิติดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder involvement) มีคะแนนความเชื่อมั่น
ที่รอยละ 90.97 มิติดานความนาเชื่อถือของการ
พัฒนารูปแบบ (Rigor of development) มีคะแนน
ความเชื่อมั่นที่รอยละ 89.12 มิติดานความชัดเจน
และการนําเสนอรูปแบบ (Clarity and presentation) 
มีคะแนนความเชื่อมั่นที่รอยละ 87.14 มิติดานการ
นํารูปแบบไปใช (Applicability) มีคะแนนความเชื่อมั่น
ที่รอยละ 89.04 และมิติดานความเปนอิสระในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบ (Editorial independence) 
มีคะแนนความเชื่อมั่นที่รอยละ 89.14 โดยสรุป
จากผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชไดจริงในชุมชน รูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
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สงเสริมสุขภาพตําบลและเทศบาลตําบล มีบทบาท 
เปนผูให คําปรึกษาและติดตามผลการดําเนิน
กิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดยทํา
การติดตามผลการดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกทั้งในพื้นที่ชุมชนและทางชองทาง
การสื่อสารโรคไขเลือดออกชุมชน เพื่อนําผลการ
ดําเนินงานที่ไดมาสรุปผลและสะทอนคืนขอมูล
กลับไปยังชุมชนใหดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
 สําหรับการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนนั้น 
ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดนํารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนที่ผานการแสดงความคิดเห็น
ของผูพัฒนา รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมแลว
ไปปรับแกไข และนําไปประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 15 ทาน ผลการ
ประเมิน พบวา รอยละ 100 ของผูประเมิน เห็นดวย
กับรูปแบบฯ ที่พัฒนาข้ึนโดยมีคาความเชื่อมั่นใน

ภาพรวมที่รอยละ 86.85 สามารถอธิบายเปนคาความ
เชื่อมั่นในแตละดาน ดังนี้ มิติดานขอบเขตและ
เปาหมาย (Scope and purpose) มีคะแนนความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 83.80 มิติดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
(Stakeholder involvement) มีคะแนนความเชื่อมั่น
ที่รอยละ 90.97 มิติดานความนาเชื่อถือของการ
พัฒนารูปแบบ (Rigor of development) มีคะแนน
ความเชื่อมั่นที่รอยละ 89.12 มิติดานความชัดเจน
และการนําเสนอรูปแบบ (Clarity and presentation) 
มีคะแนนความเชื่อมั่นที่รอยละ 87.14 มิติดานการ
นํารูปแบบไปใช (Applicability) มีคะแนนความเชื่อมั่น
ที่รอยละ 89.04 และมิติดานความเปนอิสระในการ
พัฒนาแนวปฏิบัตแิละรูปแบบ (Editorial independence) 
มีคะแนนความเชื่อมั่นที่รอยละ 89.14 โดยสรุป
จากผูเชี่ยวชาญเห็นวารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนมีความเหมาะสมและสามารถ
นําไปใชไดจริงในชุมชน รูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
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 ผลการศึกษาระยะที่ 2 การทดสอบประสทิธิผลของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
ผลการวิจัยนําเสนอดังรายละเอียด 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 67.10 มีอายุ
เฉลี่ย 52 ป (SD = 11.93) มีรายไดเฉลี่ย 9,560.12 บาทตอเดือน (SD = 4,621.88) รอยละ 63.30 มี
สถานภาพสมรสคู รอยละ 48.80 มีระดับการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 48.80 มีอาชีพ
รับจางทั่วไป และรอยละ 7.70 ของครัวเรือนที่มีสมาชิกในครอบครัวเคยปวยดวยโรคไขเลือดออก 
 เปรียบเทียบความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออกระหวางกอนและหลังการดําเนินงานตามรูปแบบฯ 
พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออกของตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยาง หลังการดําเนินงาน
ตามรูปแบบฯ ทั้งสิ้น 16 สัปดาห (M = 76.01, SD = 1.96) สูงข้ึนกวากอนการใชรูปแบบฯ (M = 70.85, 
SD = 3.71) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .001 ดังแสดงตารางที่ 1 
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรคไขเลือดออกระหวางกอนและหลังการ
ดําเนินงานตามรูปแบบฯ พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรคไขเลือดออกของตัวแทน
ครัวเรือนกลุมตัวอยาง หลังการดําเนินงานตามรูปแบบฯ ทั้งสิ้น 16 สัปดาห (M = 43.70, SD = 2.36) เพิ่มสูงข้ึน
กวากอนการใชรูปแบบฯ (M = 37.48, SD = 4.07) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .001 ดังแสดงตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคไขเลือดออก ระหวางกอนและหลังการดําเนินงานตามรูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 16 สัปดาห 

ขอมูล Mean SD 𝒅𝒅𝒅𝒅� SDd t df p 

ความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
กอนการทดลอง 70.85 3.71 

5.16 0.21 24.32 206 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 76.01 1.96 

พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรคไขเลือดออก 
กอนการทดลอง 37.48 4.07 

6.22 0.25 24.10 206 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 43.70 2.36 

 เปรียบเทียบคาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (House index) และคาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่
พบในภาชนะ (Container index) ระหวางกอนและหลังการดําเนินงานตามรูปแบบฯ พบวา หลังการ
ดําเนินงานตามรูปแบบฯ ทั้งสิ้น 16 สัปดาห คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (House index) และ
คาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในภาชนะ (Container index) ลดลงกวาระยะกอนการดําเนินงานตามรูปแบบฯ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .001 ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (House index) และคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 
ที่พบในภาชนะ (Container index) ระหวางกอนและหลังการดําเนินการตามรูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน 16 สัปดาห 

ขอมูล อัตรา Difference Z p 

House index 
กอนการทดลอง 64.70 (134/207) 

54.60 11.475 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 10.10 (21/207) 
Container index 
กอนการทดลอง 50.00 (187/374) 

41.40 11.391 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 8.60 (25/292) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒ นารูปแบบการป องกัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชน โดยนํากระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมาใชในการศึกษาสถานการณ ความ
คาดหวัง และความตองการ และการพัฒนารูปแบบ 
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดยการมี
สวนรวมของชุมชน โดยรูปแบบการปองกันโรค
ไข เลื อดออกในชุ มชนที่ พั ฒ น า ข้ึน ในค ร้ังนี้
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก คือ 1) แผนงาน
และกลยุทธ 2) การคนหาและประเมินปจจัยเสี่ยง 
3) การเสริมสรางสมรรถนะของบุคคลและการ
พัฒนาระบบการจัดการปญหาของชุมชน 4) การมี
สวนรวมของภาครัฐและชุมชน และ 5) การดําเนิน
กิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีสวนรวมใน
ชุมชน โดยทั้ง 5 องคประกอบมีความเชื่อมโยง
และมีความสัมพันธกัน โดยรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมา
นี้ เป น รูปแบบที่ สอดคลองกับการศึกษาของ 
Roberto Tapia-Conyer และคณะ17 ที่พบวา การ
ค วบ คุ ม แ ล ะ ป อ ง กั น โรค ไข เลื อ ด อ อ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนที่จะตองมีกระบวนการ
ทํางานในการแกไขปญหาที่มีความชัดเจน โดยการ
ทํางานที่มีการบรูณาการวิธีการหลายวิธีรวมกัน 
รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชน 

 สํ าห รับการดํ า เนิ น งานป อง กัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชนใหมีประสิทธิภาพนั้น การ
พัฒนาสมรรถนะสวนบุคคลและพัฒนาระบบการ
จัดการปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดย
กิจกรรมที่สามารถเพิ่มสมรรถนะสวนบุคคลของ
คนในชุมชน ไดแก การใหความรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก การสรางความตระหนักรูในการ
ปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกใหกับประชาชน 
ในชุมชน เชน การจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก
รู เร่ืองโรคไข เลือดออกในชุมชน การรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน รวมทั้งการมี
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก และการ
สงเสริมใหคนในชุมชนนําองคความรูที่ มีอยูใน
ชุมชนมาใชในการประดิษฐนวัตกรรมปองกันโรค
ไขเลือดออกแกคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะสวนบุคคลในชุมชนในการศึกษาคร้ังนี้ 
เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อใชในสงเสริมและ
สนับสนุนใหคนในชุมชนมีความตระหนักรู การที่
คนในชุมชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา 
ความรุนแรง และผลกระทบจากโรคไขเลือดออก
ตอภาวะสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว
และคน ในชุมชน  นอกจากความ รู เร่ือ งโรค
ไขเลือดออกแลว การที่คนในชุมชนมีความรูเร่ือง
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (House index) และคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย 
ที่พบในภาชนะ (Container index) ระหวางกอนและหลังการดําเนินการตามรูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน 16 สัปดาห 

ขอมูล อัตรา Difference Z p 

House index 
กอนการทดลอง 64.70 (134/207) 

54.60 11.475 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 10.10 (21/207) 
Container index 
กอนการทดลอง 50.00 (187/374) 

41.40 11.391 < .001 
หลังการทดลอง 16 สัปดาห 8.60 (25/292) 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒ นารูปแบบการป องกัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชน โดยนํากระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมาใชในการศึกษาสถานการณ ความ
คาดหวัง และความตองการ และการพัฒนารูปแบบ 
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน โดยการมี
สวนรวมของชุมชน โดยรูปแบบการปองกันโรค
ไข เลื อดออกในชุ มชนที่ พั ฒ น า ข้ึน ในค ร้ังนี้
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก คือ 1) แผนงาน
และกลยุทธ 2) การคนหาและประเมินปจจัยเสี่ยง 
3) การเสริมสรางสมรรถนะของบุคคลและการ
พัฒนาระบบการจัดการปญหาของชุมชน 4) การมี
สวนรวมของภาครัฐและชุมชน และ 5) การดําเนิน
กิจกรรมปองกันโรคไขเลือดออกอยางมีสวนรวมใน
ชุมชน โดยทั้ง 5 องคประกอบมีความเชื่อมโยง
และมีความสัมพันธกัน โดยรูปแบบที่พัฒนาข้ึนมา
นี้ เป น รูปแบบที่ สอดคลองกับการศึกษาของ 
Roberto Tapia-Conyer และคณะ17 ที่พบวา การ
ค วบ คุ ม แ ล ะ ป อ ง กั น โรค ไข เลื อ ด อ อ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น จําเปนที่จะตองมีกระบวนการ
ทํางานในการแกไขปญหาที่มีความชัดเจน โดยการ
ทํางานที่มีการบรูณาการวิธีการหลายวิธีรวมกัน 
รวมทั้งการมีสวนรวมของชุมชน 

 สํ าห รับการดํ า เนิ น งานป อง กัน โรค
ไขเลือดออกในชุมชนใหมีประสิทธิภาพนั้น การ
พัฒนาสมรรถนะสวนบุคคลและพัฒนาระบบการ
จัดการปญหาของชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดย
กิจกรรมที่สามารถเพิ่มสมรรถนะสวนบุคคลของ
คนในชุมชน ไดแก การใหความรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก การสรางความตระหนักรูในการ
ปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกใหกับประชาชน 
ในชุมชน เชน การจัดกิจกรรมสรางความตระหนัก
รู เร่ืองโรคไข เลือดออกในชุมชน การรณรงค
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน รวมทั้งการมี
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก และการ
สงเสริมใหคนในชุมชนนําองคความรูที่ มีอยูใน
ชุมชนมาใชในการประดิษฐนวัตกรรมปองกันโรค
ไขเลือดออกแกคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะสวนบุคคลในชุมชนในการศึกษาคร้ังนี้ 
เปนกิจกรรมที่มีเปาหมายเพื่อใชในสงเสริมและ
สนับสนุนใหคนในชุมชนมีความตระหนักรู การที่
คนในชุมชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปญหา 
ความรุนแรง และผลกระทบจากโรคไขเลือดออก
ตอภาวะสุขภาพของตนเอง สมาชิกในครอบครัว
และคน ในชุมชน  นอกจากความ รู เร่ือ งโรค
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การปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออกทั้งในเร่ือง
การจัดการสิ่งแวดลอม การกําจัดลูกน้ํายุงลายที่
ถูกวิธี สงผลใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและ
ความรุนแรงของปญหาและนํามาซึ่งการคนหา
วิธีการที่นําสมุนไพรในชุมชนมาใชในการปองกัน
ยุง และมีพฤติกรมการปองกันตนเองจากโรค
ไขเลือดออกในที่สุด จะเห็นไดวากิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะใหคนในชุมชนเปนกิจกรรมที่
สําคัญในการควบคุมปญหาโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน และชวยลดโอกาสการเปนโรคไขเลือดออก
ของคนในชุมชนไดเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการควบคุม
ปญหาโรคไขเลือดออกในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
นั้ น  คน ในชุมชนตองมีความตระหนัก รูและ
รับผิดชอบในการจัดการลูกน้ํายุงลายและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่บานของตนเองอยางสม่ําเสมอ 
และตอเนื่องจนกลายเปนพฤติกรรมในการดําเนิน
ชีวิตของคนชุมชนนั้นๆ ดังนั้นการที่คนในชุมชนจะ
มีความตระหนักรูและพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองได จะตองมีความรูเก่ียวกับการระบาด การ
วินิจฉัยและการควบคุมโรคไขเลือดออก รวมทั้ง
การจัดการปญหาโรคไข เลือดออกซึ่ งแนวทาง
ดังกลาวสามารถชวยจัดการปญหาโรคไขเลือดออก
ใหหมดไปจากชุมชนได18 
 สําหรับการพัฒนาระบบการจัดการ
ปญหาชุมชนนั้น เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุม
ตัวอยางมีการพิจารณารวมกันวา ระบบการ
สื่อสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการปญหา
เร่ืองโรคไขเลือดออกของชุมชนในปจจุบันมีปญหา
เนื่องจากชุมชนมีขอบเขตพื้นที่ขนาดใหญ ในบาง
ชุมชนมีการกระจายตัวของครัวเรือนเปนวงกวาง 
ทําการเขาถึงครัวเรือนตางๆ ไดไมทั่วถึง และตอง
ใชระยะเวลานาน สงผลทําใหการสื่อสารขอมูล
ตางๆ ที่เก่ียวของไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ทั่วถึง ดังนั้นการจัดทํามาตรการการสื่อสารขอมูล
กับชุมชนที่เปนระบบ รวมทั้งการเพิ่มชองทางการ

สื่อสารเฉพาะเร่ืองโรคไขเลือดออกในชุมชนข้ึนใน
พื้นที่มีความจําเปน เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สื่อสารขอมูลระหวางประชาชนในพื้นที่ และ
เจาหนาที่ที่ รับผิดชอบที่มีความชัดเจน ถูกตอง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 การสรางระบบติดตามผลและการจัดการ
สิ่งแวดลอม เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการ
พัฒนาระบบการจัดการปญหาชุมชน โดยการ
ดําเนินการจัดโซนพื้นที่ดําเนินงานออกเปน 4 โซน 
จัดทีมปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน เพื่อเปน
ทีมดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ในชุมชนในแตละโซน ประกอบดวย 1) หัวหนาโซน 
เพื่อทําหนาที่เปนผูนําในการทํากิจกรรมปองกัน
โรคไขเลือดออก การจัดการสิ่งแวดลอม สํารวจ
และติดตามผลความชุกลูกน้ํายุงลาย ประสานงาน
หลักระหวางชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุข
หนวยงานภาครัฐ และเปนตัวแทนในการนําทํา
กิจกรรมเร่ืองโรคไขเลือดออกในชุมชน 2) ผูชวย
หัวหนาโซน โดยมีหนาที่ดําเนินงานรวมกับหัวหนา
โซนหรือดําเนินงานแทนหัวหนาโซนไดในกรณีที่
หัวหนาโซนไมสามารถดําเนินงานได นอกจากนี้ยัง
เปนผูชวยในการประสานงานในเร่ืองการรับแจง
ขาวการเกิดโรคไขเลือดออก การรายงานสถานการณ 
โรคไขเลือดออก การประชาสัมพันธกิจกรรมใน
ชุมชน 3) ทีมสนับสนุน ประกอบดวย กลุมผูนํา
ชุมชน คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ประธาน
ชุมชน รองประธานชุมชน และประธาน อสม. 
บุคลากรดานสุขภาพของเทศบาลตําบล และ
บุคลากรดานสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล มีบทบาทคอยชวยเหลือและสนับสนุน 
ทั้งทางดานงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน
การดําเนินงานทั้งการปองกันโรคและการควบคุม
โรคไขเลือดออกใหสําเร็จลุลวง นอกจากนี้ยังเปน
ผูใหคําแนะนําและเชิญชวนใหคนในชุมชนเขารวม
ในกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน 
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อีกดวย นอกจากนี้ทีมปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนในแตละพื้นที่ยังมีบทบาทหนาที่ ในการ
ประเมินผลลัพธของการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ทั้งในเร่ืองการติดตามผล
จากคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย การรายงานผล 
การสรุปผลการประเมิน รวมทั้งการสื่อสารกลับไป
ยังโซนตามแนวทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง ซึ่ง
กระบวนการทํางานการจัดระบบการติดตาม
ผลงานและการจัดการสิ่งแวดลอมโดยใหสมาชิก
ในชุมชนเขามารวมวางแผนและออกแบบกลไก
การทํางาน จัดหาทีมทํางาน กําหนดบทบาท
หนาที่ของทีมทํางาน และลงมือปฏิบัติงานตามที่
กําหนด รวมทั้งจัดระบบการสื่อสาร ชองทางการ
สื่อสารขอมูลใหกับชุมชนทําใหประชาชนในชุมชน
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปน
การดําเนินการที่สอดคลองกับแนวคิดการทํางาน
อยางมีสวนรวม และแนวคิดการขับเคลื่อนทางสังคม 
(Social mobilization)17 ซึ่ ง เป น กระบวนการ
ทํางานที่มุงเนนใหคนในชุมชนทุกระดับเขามามี
ส วนรวมในการทํ างานรวม กัน เพื่ อ เป นพลั ง
ขับเคลื่อนใหชุมชนเกิดความตระหนักและความ
ตองการในการดูแลปญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
รวมทั้งการชวยเหลือ การสนับสนุนทรัพยากร 
และการใหบริการตางๆ เพื่อใชในการแกไขและ
จัดการปญหาในชุมชน ซึ่งทําใหปญหาของชุมชน
ไดรับการแกไขแบบยั่งยืน จนทําใหผูปวยโรค
ไขเลือดออกในชุมชนลดลงในที่สุด 
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปองกันตนเองจากโรคไข เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่ยังเปนองคประกอบที่สําคัญใน
การดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกมี
ความยั่งยืนอีกดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมที่
เสริมสรางสมรรถนะสวนบุคคล โดยจัดกิจกรรม
เวทีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก รวมทั้งกิจกรรมที่

สนับสนุนทักษะสํารวจลูกน้ํ ายุงลายและการ
ประเมินผล เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถ
สํ ารวจลู กน้ํ ายุ งล ายด วยตน เอ งได อี กด วย 
นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเพิ่มความตระหนักรู
ที่ มี ความเหมาะสมกับบ ริบทกับชุมชนพื้ นที่ 
กิจกรรมการเดินรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 
การติดปายรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเร่ืองโรค
ไขเลือดออกผานเสียงตามสายของวิทยุชุมชน 
รวมทั้งการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง สงผลทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากนี้การใชกระบวนการ AIC โดยผูมีสวนได
สวนเสียหลักแตละกลุมไดรวมคิดวิเคราะหปญหา 
นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา และรวมในการ
พัฒนารูปแบบการปองกันฯ ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริงในชุมชน อีกทั้งเกิดจากการกระตุน
ของภาคีเครือขายที่ เก่ียวของที่ทํางานรวมกัน 
ไดแก ผูนําชุมชน เทศบาลตําบล อสม. และบุคลากร
ดานสาธารณสุข จึงทําใหประชาชนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการเขารวมการดําเนินกิจกรรม
และนําองคความรูและแนวทางที่ไดเรียนรูจากการ
เขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนการศึกษาคร้ังนี้ ความ
สอดคลองกับรูปแบบที่พัฒนาข้ึนที่จังหวัดนครพนม 
และที่จังหวัดพัทลุง ที่พบวา การพัฒนารูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในแตละพื้นที่นั้น ควร
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาตามบริบทของ
พื้นที่นั้นๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
และการสรางความตระหนักในการปองกันโรค
ไขเลือดออกใหกับคนในชุมชน ซึ่งปจจัยดังกลาว
เปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถชวยใหการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนนั้นประสบผลสําเร็จ19,9 
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อีกดวย นอกจากนี้ทีมปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนในแตละพื้นที่ยังมีบทบาทหนาที่ ในการ
ประเมินผลลัพธของการดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน ทั้งในเร่ืองการติดตามผล
จากคาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย การรายงานผล 
การสรุปผลการประเมิน รวมทั้งการสื่อสารกลับไป
ยังโซนตามแนวทางที่กําหนดอยางตอเนื่อง ซ่ึง
กระบวนการทํางานการจัดระบบการติดตาม
ผลงานและการจัดการสิ่งแวดลอมโดยใหสมาชิก
ในชุมชนเขามารวมวางแผนและออกแบบกลไก
การทํางาน จัดหาทีมทํางาน กําหนดบทบาท
หนาที่ของทีมทํางาน และลงมือปฏิบัติงานตามที่
กําหนด รวมทั้งจัดระบบการสื่อสาร ชองทางการ
สื่อสารขอมูลใหกับชุมชนทําใหประชาชนในชุมชน
ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา
สุขภาพของชุมชน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปน
การดําเนินการที่สอดคลองกับแนวคิดการทํางาน
อยางมีสวนรวม และแนวคิดการขับเคลื่อนทางสังคม 
(Social mobilization)17 ซึ่ ง เป น กระบวน การ
ทํางานที่มุงเนนใหคนในชุมชนทุกระดับเขามามี
ส วนรวมในการทํ างานรวม กัน เพื่ อ เป นพลั ง
ขับเคลื่อนใหชุมชนเกิดความตระหนักและความ
ตองการในการดูแลปญหาสุขภาพของคนในชุมชน 
รวมทั้งการชวยเหลือ การสนับสนุนทรัพยากร 
และการใหบริการตางๆ เพื่อใชในการแกไขและ
จัดการปญหาในชุมชน ซึ่งทําใหปญหาของชุมชน
ไดรับการแกไขแบบยั่งยืน จนทําใหผูปวยโรค
ไขเลือดออกในชุมชนลดลงในที่สุด 
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปองกันตนเองจากโรคไข เลือดออกของ
ประชาชนในพื้นที่ยังเปนองคประกอบที่สําคัญใน
การดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกมี
ความยั่งยืนอีกดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะกิจกรรมที่
เสริมสรางสมรรถนะสวนบุคคล โดยจัดกิจกรรม
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นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเพิ่มความตระหนักรู
ที่ มี ความเหมาะสมกับบ ริบทกับชุมชนพื้ นที่ 
กิจกรรมการเดินรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 
การติดปายรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเร่ืองโรค
ไขเลือดออกผานเสียงตามสายของวิทยุชุมชน 
รวมทั้งการประกวดพื้นที่ปลอดลูกน้ํายุงลาย และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง สงผลทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากนี้การใชกระบวนการ AIC โดยผูมีสวนได
สวนเสียหลักแตละกลุมไดรวมคิดวิเคราะหปญหา 
นําเสนอแนวทางการแกไขปญหา และรวมในการ
พัฒนารูปแบบการปองกันฯ ซึ่งสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติไดจริงในชุมชน อีกทั้งเกิดจากการกระตุน
ของภาคีเครือขายที่ เก่ียวของที่ทํางานรวมกัน 
ไดแก ผูนําชุมชน เทศบาลตําบล อสม. และบุคลากร
ดานสาธารณสุข จึงทําใหประชาชนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการเขารวมการดําเนินกิจกรรม
และนําองคความรูและแนวทางที่ไดเรียนรูจากการ
เขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนการศึกษาคร้ังนี้ ความ
สอดคลองกับรูปแบบที่พัฒนาข้ึนที่จังหวัดนครพนม 
และที่จังหวัดพัทลุง ที่พบวา การพัฒนารูปแบบ
การปองกันโรคไขเลือดออกในแตละพื้นที่นั้น ควร
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาตามบริบทของ
พื้นที่นั้นๆ โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
และการสรางความตระหนักในการปองกันโรค
ไขเลือดออกใหกับคนในชุมชน ซึ่งปจจัยดังกลาว
เปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถชวยใหการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนนั้นประสบผลสําเร็จ19,9 
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ทําใหการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนประสบความสําเร็จ ซึ่งปจจัยที่ขับเคลื่อนให
เกิดความสําเร็จที่แทจริงนั้น คือ การที่ชุมชนเขามา
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การจัดการปญหา
โรคไขเลือดออกในชุมชน และการแกไขปญหา
รวมกัน อีกทั้งการมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง เสียสละ 
มีอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
การดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก การสนับสนุน
การทํางานจากบุคลากรสุขภาพ ทั้งจากภาครัฐ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินงาน
อยางเปนระบบและชัดเจน สงผลทําใหชุมชนเห็น
ถึงประโยชนและความสําคัญของการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน การดําเนินงานปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนในคร้ังนี้ ยังเปนการสงเสริม
ความรัก ความสามัคคี ความเอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกัน
และกันระหวางคนในชุมชน ใหคนในชุมชนเกิด
ความรัก เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เกิดความ
รวมมือ มองเห็นประโยชนสวนรวม สิ่งเหลานี้
ผลักดันใหคนในชุมชนมีความรับผิดชอบในการ
ดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเอง
รักและหวงใย และสมาชิกในชุมชน ไปจนกระทั่งการ
ดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออกไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 ประสิทธิผลของรูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
 เปรียบเทียบความตระหนักรูเร่ืองโรค
ไขเลือดออกระหวางกอนและหลังการดําเนิน
กิจกรรมตามรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน พบวา หลังการดําเนินงานตามรูปแบบฯ 
ทั้งสิ้น 16 สัปดาห ตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยระดับความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชนนั้น ผูวิจัยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน ตั้งแตการ

รวมคนหาปญหา วิเคราะหปญหา วางแผนการ
แกไขปญหา การรวมดําเนินงาน และการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานแกไข
ปญหาดังกลาวเปนการดําเนินการที่สนับสนุนให
คนในชุมชนมีความตระหนักรูเก่ียวกับปญหาของ
ชุมชนของตนเอง จึงเกิดการกระตุนใหประชาชน
ในชุมชนมีแรงขับเคลื่อนในการคนหาแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
และสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุมชน รวมทั้ งคิดคน กิจกรรมตางๆ ที่ นํ ามา
ดําเนินการแกไขปญหาในชุมชนเปนกิจกรรมที่ตรง
กับความตองการของประชาชนในชุมชนเอง อีก
ทั้งในกระบวนการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกที่
พัฒนาข้ึน ยังไดมีการสงเสริมใหทุกภาคสวนที่
เ ก่ี ย วข อ ง ใน ชุ ม ชน ได ร วม รับ รู แ ละ เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของปญหารวมกัน จึงทําใหประชาชน
ในชุมชน เกิดความตระหนั ก รู ถึ งปญ หาโรค
ไขเลือดออกที่เกิดข้ึนในชุมชนเพิ่มสูงข้ึน นอกจากนี้ 
ในกระบวนการดําเนินงานตามรูปแบบฯ มีการจัด
กิจกรรมสรางความตระหนักรูข้ึนในชุมชน โดยการ
รณรงคสรางความตระหนักรูและการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนอยางทั่วถึง โดยทุกกิจกรรม
ดําเนินงานในพื้นที่ของชุมชนโดย ชุมชนเปนผูรวม
กําหนดสถานที่จัดกิจกรรมเอง รวมกับมีการแบง
พื้นที่ออกเปนโซนเพื่อใหการดําเนินงานเขาถึงได
ทุกพื้นที่ ทําใหประชาชนในชุมชนสามารถเขาถึง
และเขารวมกิจกรรมไดงายข้ึน จากกระบวนการ
ปรับแนวทางการทํางานโดยใหชุมชนเขามามีสวน
รับรูปญหาของตนเอง จึงสงผลใหตัวแทนครัวเรือน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความตระหนักรูเร่ือง
โรคไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึนในที่สุด ซึ่งการศึกษา
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา พบวา การ
ที่ทุกครัวเรือนในชุมชนมีความตระหนักรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกสงผลใหชุมชน
สามารถลดความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายลงได18 
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และสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรพงษ รักสีนิล 
และ ธนิดา ผาติเสนะ20 พบวา หลังการดําเนิน
กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โดยมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ จั งหวัด
เพชรบูรณ ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักรูใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึน 
 สําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคไขเลือดออกจากการศึกษาคร้ังนี้ พบวา 
หลั งจากที่ ดํ า เนิ น กิจกรรมตามรูปแบบฯ ที่
พัฒนาข้ึน พบวา ตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรค
ไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากในรูปแบบ
การป องกัน โรค ไข เลื อดออกในชุ มชนนั้ น มี
องคประกอบที่สําคัญ คือ การใหประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการคนหาปญหา ประเมิน
ความเสี่ยง การแกไขปญหา และการติดตามผล 
นอกจากนี้ในกิจกรรมที่ใชในการขับเคลื่อนในการ
แก ไขป ญ หามี กิ จกรรมของการเส ริมสร า ง
สมรรถนะของบุคคล ทั้งในเร่ืองการใหความรูและ
การสรางความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
ผลกระทบจากการเกิดโรค การปองกันตนเองจาก
โรคไขเลือดออกที่ถูกตอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ในการสํารวจลูกน้ํ ายุ งลาย และการจัดการ
สิ่ งแวดลอมเพื่ อกําจัดลูกน้ํ ายุงลาย จากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหประชาชนในชุมชนเกิด
ความตระหนักและยอมรับในปญหารวมกัน 
ประชาชนในชุมชนรับรูถึงประโยชนในสิ่งที่ปฏิบัติ
แลวจะเกิดผลดีตอตนเองและชุมชนรวมกัน 
นอกจากนั้ นการที่ ป ระชาชนในชุมชนไดลง
ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลายดวยตนเองในพื้นที่
ที่รับผิดชอบรวมกับทีมปองกันโรคไขเลือดออก
ของชุมชนอย างต อ เนื่ องสม่ํ า เสมอจึ งทํ าให
ประชาชนมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน การกระตุนใหประชาชนใน
ชุมชนหันมาใสใจในการปองกันโรคไขเลือดออก

ดวยการดําเนินกิจกรรมการประกวดพื้นที่ปลอด
ลูกน้ํายุงลาย โดยแบงพื้นที่การประกวดตามการ
แบงโซนพื้นที่ของชุมชน อีกทั้งการที่ประชาชนใน
ชุมชนไดรับการสนับสนุน และการกระตุนจากทีม
ปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชนอยางตอเนื่อง 
จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก 
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการสํารวจลูกน้ํายงุลาย 
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนแหลงน้ําขังทําให
สามารถทําลายแหลงเพาะพันธุและกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายที่ดีเพิ่มมากข้ึน สงผลใหคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลายในชุมชนลดลงอีกดวย การศึกษา 
คร้ังนี้ สอดคลองกับการศึกษาที่ ผ านมาของ 
เสาวลักษณ ศรีดาเกษ และคณะ10 ที่ไดพัฒนา
รูปแบบการใชโปรแกรมการปองกันและควบคุมโรค 
ไขเลือดออกโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมของชุมชน ในจังหวัดขอนแกน ภายหลังที่
ชุมชนไดดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 
พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกสูงกวากอนการใชรูปแบบ 
และสอดคลองกับการศึกษาของ กานตพิชชา ยะนา 
ปรียกมล รัชนกุล และ วนลดา ทองใบ21 ที่ ได
ศึกษาผลของการสรางแผนปฏิบัติการจากการมี
สวนรวมดวยกระบวนการเอไอซีตอพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของเด็กในสถานสงเคราะห
ในจังหวดัอางทอง พบวา ภายหลังดําเนินกิจกรรม 
4 สัปดาห กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 
 สําหรับความชุกลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลายของชุมชน กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม 
ตามรูปแบบฯ พบวา คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
ทั้งดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (HI) และ
ดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในภาชนะ (CI) ลดลง อยาง
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และสอดคลองกับการศึกษาของ ธีรพงษ รักสีนิล 
และ ธนิดา ผาติเสนะ20 พบวา หลังการดําเนิน
กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
โดยมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ จั งหวัด
เพชรบูรณ ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักรูใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลอืดออกเพิ่มสูงข้ึน 
 สําหรับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคไขเลือดออกจากการศึกษาคร้ังนี้ พบวา 
หลั งจากที่ ดํ า เนิ น กิจกรรมตามรูปแบบฯ ที่
พัฒนาข้ึน พบวา ตัวแทนครัวเรือนกลุมตัวอยางมี
คาเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันโรค
ไขเลือดออกเพิ่มสูงข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากในรูปแบบ
การป องกัน โรค ไข เลื อดออกในชุ มชนนั้ น มี
องคประกอบที่สําคัญ คือ การใหประชาชนใน
ชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการคนหาปญหา ประเมิน
ความเสี่ยง การแกไขปญหา และการติดตามผล 
นอกจากนี้ในกิจกรรมที่ใชในการขับเคลื่อนในการ
แก ไขป ญ หามี กิ จกรรมของการเส ริมสร า ง
สมรรถนะของบุคคล ทั้งในเร่ืองการใหความรูและ
การสรางความตระหนักรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
ผลกระทบจากการเกิดโรค การปองกันตนเองจาก
โรคไขเลือดออกที่ถูกตอง รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ในการสํารวจลูกน้ํ ายุ งลาย และการจัดการ
สิ่ งแวดลอมเพื่ อกําจัดลูกน้ํ ายุงลาย จากการ
ดําเนินการดังกลาวทําใหประชาชนในชุมชนเกิด
ความตระหนักและยอมรับในปญหารวมกัน 
ประชาชนในชุมชนรับรูถึงประโยชนในสิ่งที่ปฏิบัติ
แลวจะเกิดผลดีตอตนเองและชุมชนรวมกัน 
นอกจากนั้ นการที่ ป ระชาชนในชุมชนไดลง
ดําเนินการสํารวจลูกน้ํายุงลายดวยตนเองในพื้นที่
ที่รับผิดชอบรวมกับทีมปองกันโรคไขเลือดออก
ของชุมชนอย างต อ เนื่ องสม่ํ า เสมอจึ งทํ าให
ประชาชนมีสวนรวมและเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน การกระตุนใหประชาชนใน
ชุมชนหันมาใสใจในการปองกันโรคไขเลือดออก

ดวยการดําเนินกิจกรรมการประกวดพื้นที่ปลอด
ลูกน้ํายุงลาย โดยแบงพื้นที่การประกวดตามการ
แบงโซนพื้นที่ของชุมชน อีกทั้งการที่ประชาชนใน
ชุมชนไดรับการสนับสนุน และการกระตุนจากทีม
ปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชนอยางตอเนื่อง 
จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก 
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการสํารวจลูกน้ํายงุลาย 
และการจัดการสิ่งแวดลอมที่เปนแหลงน้ําขังทําให
สามารถทําลายแหลงเพาะพันธุและกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายที่ดีเพิ่มมากข้ึน สงผลใหคาดัชนี
ลูกน้ํายุงลายในชุมชนลดลงอีกดวย การศึกษา 
คร้ังนี้ สอดคลองกับการศึกษาที่ ผ านมาของ 
เสาวลักษณ ศรีดาเกษ และคณะ10 ที่ไดพัฒนา
รูปแบบการใชโปรแกรมการปองกันและควบคุมโรค 
ไขเลือดออกโดยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมของชุมชน ในจังหวัดขอนแกน ภายหลังที่
ชุมชนไดดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 
พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกสูงกวากอนการใชรูปแบบ 
และสอดคลองกับการศึกษาของ กานตพิชชา ยะนา 
ปรียกมล รัชนกุล และ วนลดา ทองใบ21 ที่ ได
ศึกษาผลของการสรางแผนปฏิบัติการจากการมี
สวนรวมดวยกระบวนการเอไอซีตอพฤติกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกของเด็กในสถานสงเคราะห
ในจังหวดัอางทอง พบวา ภายหลังดําเนินกิจกรรม 
4 สัปดาห กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออกสูงกวากอนการดําเนินกิจกรรม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 
 สําหรับความชุกลูกน้ํายุงลายในชุมชน 
เมื่อทําการเปรียบเทียบผลคาดัชนีความชุกลูกน้ํา
ยุงลายของชุมชน กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม 
ตามรูปแบบฯ พบวา คาดัชนีความชุกลูกน้ํายุงลาย
ทั้งดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในที่พักอาศัย (HI) และ
ดัชนีลูกน้ํายุงลายที่พบในภาชนะ (CI) ลดลง อยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบฯ ที่
พัฒนาข้ึนมุงเนนใหชุมชนมีสวนรวม มีรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายและตอเนื่อง ตั้งแต
การประเมินปจจัยเสี่ยง ปจจัยสวนของบุคคลและ
ชุมชนทําใหประชาชนในชุมชนไดรับรูปญหาที่
แทจริงของชุมชน อีกทัง้การใหประชาชนในชุมชน
ไดคิดคนแนวทางการแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 
โดยกิจกรรมที่ใชในแกไขปญหาในชุมชนมีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลในชุมชนโดยใชกิจกรรมเวทีความรูเร่ืองโรค
ไขเลือดออก ซึ่งเปนการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ
เวทีความรูในชุมชน โดยการนัดหมายคนในชุมชน
ใหเขามารวมรับฟงความรูในเร่ืองโรคไขเลือดออก 
และแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับโรคไขเลือดออกใน
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ความสํ า คัญ ในการป อง กันตน เองจากโรค
ไขเลือดออก ผลกระทบของโรคไขเลือดออกตอ
ตนเองและสมาชิกในครอบครัว มีพฤติกรรมใน
การปองกันตนเองจากโรคไขเลือดออก การมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ การมีความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกันระหวางคนในชุมชน 
ใหคนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
เกิดความรวมมือ และมองเห็นประโยชนสวนรวม 
ซึ่งสิ่ งเหลานี้ เปนปจจัยที่ชวยผลักดันใหคนใน
ชุมชนมีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของ
ตนเองในการดูแลตนเอง ครอบครัวหรือบุคคลที่
ตนเองรักและหวงใย ไปจนกระทั่งการดูแลและ
รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออกไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนในที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 

 สําหรับการนํารูปแบบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนที่พัฒนาข้ึนนี้ไปใชในพื้นที่
อ่ืนๆ ควรพิจารณาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ทั้งพื้นที่ วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตรงตาม
ความตองการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ และควร
มีการวิจัยเพื่อติดตามผลตอเนื่องของการดําเนินงาน 
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนโดยชุมชนมีสวน
รวม อยางนอย 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อศึกษาความ
ยั่งยืนของรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน การวิจัยในคร้ังนี้มีขอจํากัดในการศึกษา คือ 
การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการปองกัน
โรคไข เลือดออกในชุมชนเปนการดําเนินการ
ในชวงหนาฝนที่มีฝนตกตอเนื่องและพื้นที่ เปน
พื้นที่การเกษตรที่มีแหลงน้ําขังมาก ดังนั้นการ
จัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในบานและนอกบาน

และการสํารวจลูกน้ํายุงลายและภาชนะที่มีน้ําขัง
อาจดําเนินการไดจํากัด ดังนั้นในการศึกษาคร้ัง
ตอไปควรพิจารณาหวงเวลาที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินกิจกรรมโดยผูวิจัยสามารถดําเนินการใน
ชวงเวลากอนหรือหลังฤดูฝน 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เปน
ผูสนับสนุนทุนวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวม
ในการใหขอมูลในการวิจัยทุกทาน ทําใหขอมูลใน
การศึกษาคร้ังนี้มีความสมบูรณและเปนประโยชน
ตอการพัฒนาแนวทางในการปองกันโรคไขเลือดออก
ในชุมชน และขอขอบคุณผูนําชุมชน อสม. ผูรวมงาน 
และประชาชน ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง 
จังหวัดชลบุรี ทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) แบบสองกลุมวัดผลกอน
และหลังการทดลอง (The pretest-posttest control group design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการทบทวนชีวิตตอความผาสุกทางจิตวิญญาณในผูสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดทาย กลุมตัวอยาง คือ 
ผูสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดทาย โดยแบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน รวม 40 คน 
โดยวิธีการจับคู (Matched pair) กําหนดใหแตละคูมีลักษณะคลายคลึงกันในเร่ืองชวงอายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ความรุนแรงของโรค ระดับความผาสุกทางจิตวิญญาณ กลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุม
ทดลองไดรับโปรแกรมการทบทวนชีวิต พัฒนาโดย Ando และคณะ ตามแนวคิดการทบทวนชีวิตของ Butler 
ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) การทบทวนชีวิตผานการสัมภาษณดวยขอ
คําถามเชิงบวก 8 ขอ 3) การทบทวนชวีิตดวยสิ่งกระตุนโดยใชอัลบั้มภาพ และ 4) การสรุปและประเมินผล 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน ฉบับภาษาไทย 
แบบสอบถามความตองการดานจิตวิญญาณ และแบบประเมินความผาสุกทางจติวิญญาณ ซึ่งมีคาดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.88 และคาความเที่ยงเทากับ 0.85 นําเสนอขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย รอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาท ี
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