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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน  

ในตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 

Factors related to preventive behaviors on Dengue Hemorrhagic fever among 
people in Seeboathong sub-district  Sawangha district, Angthong province 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวางมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของลูกนํ้า

ยุงลายและศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ในอําเภอ

แสวงหา จังหวัดอางทอง กลุมตัวอยางที่ใชเปนหัวหนาครอบครัวหรือตัวแทนครอบครัว จํานวน 150 คน 

เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน พ.ย. 2558-ม.ค. 2559 เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสํารวจความชุกของลูกนํ้ายุงลาย 

และแบบสอบถามสถิติที่ใชไดแก ความถี่ คารอยละและ ทดสอบความสัมพันธดวย Chi- square test และ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 ผลการศึกษาพบวา ดัชนีบานที่พบลูกนํ้ายุงลาย (H.I.)เดือน ต.ค.พ.ย.ธ.ค. 2558 ม.ค. และก.พ.2559 

เทากับ รอยละ 5.00, 5.00, 3.00, 3.50 และ 5.31 บอซีเมนต พบลูกนํ้ามากที่สุดคิดเปนรอยละ 61.53 กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออก ทัศนคติในการควบคุมและปองกันโรค

ไขเลือดออก และ พฤติกรรมในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง 99, 102 และ 

142 คน คิดเปนรอยละ 66.0, 68.0 และ 94.7ตามลําดับ ปจจัยนําดานประชากรและสังคมดานจิตวิทยาปจจัย

เสริมไดแกเพศ การเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกของคนในครอบครัวความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก การ

ไดรับขาวสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 จากผลการศึกษา ควรนํา ตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันไขเลือดออก มาใช

ประโยชนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตอไป 

 

คําสําคัญ:ไขเลือดออก ดัชนีบานที่พบลูกนํ้ายุงลาย (H.I.) ปจจัยที่มีความสัมพันธ   

 

____________________ 
1คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสีบัวทองจังหวัดอางทอง 
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 The objective of this Cross Sectional survey research was to studyHouse Index and 

factorss related to preventive behavior on Dengue hemorrhagic fever among people 

inSeeboathong sub-district Sawangha district, Angthong province. The sample consisted of 150 

family leader or representative and instrument used for data collection was a questionnaire 

during November 2015 - January 2016.Statistics used to analyze data were frequency, 

percentage, Chi-square Test and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

 The results showed thatHouse Index (H.I.) in October, November, and December 2015 

January and February 2016 were 5.00, 5.00, 3.00, 3.50 and5.31%, respectively. Knowledge 

attitude and dengue prevent behavior were atmedium level with 66.0, 68.0 and94.7 %, 

respectively.The predisposing factors, demographic and social Data, enabling factors and 

reinforcing factors, namely sex, family member ever got sickness with Dengue hemorrhagic 

feverknowledgeand reinforcing informationwere significantly correlated with Dengue 

hemorrhagic fever prevention behaviors (P-value < 0.05). 

 Future Dengue hemorrhagic fever prevention programs may focus on Support the 

predisposing, enabling factors and reinforcing factors that found to correlate with Dengue 

hemorrhagic fever prevention behaviors. 

Keywords: Dengue hemorrhagic fever, House Index, The factors related 

 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 โรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอนําโดยแมลงที่กําหนดไวในนโยบายระดับชาติและเปนปญหา  

สาธารณสุขที่สําคัญ เร่ิมมีการระบาดใหญคร้ังแรกใน ป พ.ศ. 2501 และหลังจากน้ันไดมีการระบาดไปตาม 

จังหวัดตาง ๆ และมีแนวโนมของการระบาดที่สูงขึ้นมาโดยตลอด โดยลาสุดสถานการณโรคไขเลือดออกใน 

ประเทศไทย ป 2558 (ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 13  ตุลาคม 2558)  (กรมควบคุมโรค, 2558) พบวา ภาค

กลาง มีอัตราปวยสูงที่สุด เทากับ 188.07 ตอประชากร  แสนคน (41,173 ราย) รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ 

อัตรา ปวย 139.67 ตอประชากรแสนคน (17,010 ราย) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราปวย 117.28 ตอ

ประชากร แสนคน (25,621 ราย) และภาคใต อัตราปวย 82.68 ตอ ประชากรแสนคน (7,614  ราย) 

ตามลําดับ  

 จังหวัดอางทองเปนจังหวัดที่มีการรายงานสถานการณโรคไขเลือดออกทุกป จากขอมูลทางระบาด 

วิทยาพบวาในป 2558 มีอัตราผูปวยดวยโรคน้ีติดอันดับ 1 ใน 10 ของจังหวัดทั่วทั้งประเทศ โดยมีอัตราปวย  

302.93 ตอประชากรแสนคน (859 ราย) เมื่อแยกรายอําเภอพบวา อําเภอสามโกมีอัตราปวยสูงที่สุด 512.45  
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ตอประชากรแสนคน (99 ราย) รองลงมาอําเภอแสวงหา มีอัตราปวย 489.45 ตอประชากรแสนคน (171 

คน)  และ โพธิ์ทอง มีอัตราปวย 424.71 ตอประชากรแสนคน (230 คน) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

อางทอง, 2557)   

โรคไขเลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ จึงเรียกชื่อวา Dengue Fever (DF) 

หรือ Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) ในปจจุบันมีการแพรระบาดของโรคอยางกวางขวางทั่ว

ประเทศ (ชาญชัยณรงค ทรงคําศรี และคณะ, 2555) เชื้อไวรัสเดงกี่สามารถแพรจากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงได

โดยมียุงลายเปนพาหะของโรคที่สําคัญ คือ Aedesaegypti (ยุงลายบาน) และ Aedesalbopictus (ยุงลาย

สวน) การดําเนินโรคของไขเลือดออกเดงกี่ แบงไดเปน 3 ระยะ คือ ระยะไข (Febrile phase) ระยะวิกฤต/

ช็อก (Critical phase หรือ Leakage phase และ ระยะฟนตัว  (Recovery or convalescent phase) 

(สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2558) การปองกันตนเองไมใหเกิดโรคไขเลือดออกหรือการ

ควบคุมโรคมี หลายวิธีไดแก การควบคุมยุงลายที่เปนพาหะโดยการกําจัดลูกนํ้ายุงลายและการควบคุมแหลง

เพาะพันธที่ สําคัญเปนตน แมวาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะกําหนดใหมีการ

รณรงคใหความรู  และสํารวจลูกนํ้ายุงลาย แตการดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกยังไม

ประสบผลสําเร็จเห็นไดจาก อัตราปวยที่พบเปนจํานวนมากทุกป ดังน้ันมาตรการที่สําคัญและนาจะนํามาใช

ในการควบคุมและปองกันโรค   ใหไดผลดีมีความตอเน่ืองและยั่งยืนน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่บุคคลจะตองมี

พฤติกรรม ในการปองกันและควบคุมโรคที่ถูกตองและเหมาะสมและมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ (พูนสุข 

ชวยทอง และคณะ, 2556) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความชุกของ

ลูกนํ้ายุงลาย ปจจัยและ พฤติกรรมในการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ใน ตําบลสีบัวทอง อําเภอ

แสวงหา จังหวัดอางทอง เพื่อ นําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงานปองกนัโรคไขเลือดออกใน

ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงค  

1. ศึกษาความชุกของลูกนํ้ายุงลายในอําเภอ แสวงหา จังหวัดอางทอง  

2. ศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ในอําเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

3. ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ในอําเภอแสวงหา 

จังหวัดอางทอง 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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รูปแบบของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง(Cross-sectional survey)โดยเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแกประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ในหมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง 

อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 220 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน และ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

เปนประชาชนที่มีอายุ 15-60 ป ในหมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทองที่ยินดีใหความ

รวมมือในการทําวิจัย คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) 

ไดขนาดตัวอยาง 150 ตัวอยาง เก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือน พฤศจิกายน 2558-มกราคม 2559 เคร่ืองมือที่

ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสํารวจความชุกของลูกนํ้ายุงลาย โดยวิเคราะห คาดัชนีบานที่สํารวจพบ

ลูกนํ้ายุงลาย (H.I.) และแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน (บรรเทิง สุพรรณ และคณะ, 2555) คือ  

สวนที่ 1 ปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาอาชีพ รายได

ครอบครัว และประวัติการเจ็บปวยภายในครอบครัว 

  ดานจิตวิทยา ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับไขเลือดออกซึ่งตอบแบบเลือกตอบ (checklist) 

ไดแกเลือกตอบใช ไมใช และไมแนใจสําหรับคะแนนรวมของการทดสอบความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก อยู

ในชวง 1-18 คะแนน และจัดระดับความรูโดยกําหนดเกณฑ ในการแปลความหมายของคะแนนเปน 3 ระดับ 

การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของบลูม (Bloom, 1968) ดังน้ี ความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก ระดับ

ดี คะแนนต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไป (15-18 คะแนน) ความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก ระดับปานกลาง คะแนน

ต้ังแตรอยละ 60-80 (11-14คะแนน) ความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก ระดับตํ่า คะแนนนอยกวารอยละ 60 (1-10 

คะแนน) 

ทัศนคติตอการปองกันโรคไขเลือดออกเปนขอคําถามดานบวกจํานวน 6 ขอ และขอคําถามดานลบ

จํานวน 4 ขอ ใชแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเกิต (Likertscale)มี 3 ระดับคือ ขอคําถามดานบวกให

คะแนนจาก 1-3 จําแนกเปน 1 คะแนนคือ ไมเห็นดวย2 คะแนนคือ ไมแนใจ 3 คะแนนคือเห็นดวย คําถาม

ดานลบใหคะแนนตรงขามกัน โดยอาศัยเกณฑคะแนนตามกลุม ตามแนวคิดของเบสท(Best, 1978) โดยใช

คะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนตํ่าสุด แลวนํามาหารดวยจํานวนกลุม หรือระดับการวัดที่ตองการจึงไดเกณฑ

การคิดคะแนน ดังน้ี ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันไขเลือดออก ระดับดี มีคาเฉลี่ย 2.34-3  ทัศนคติเกี่ยวกับการ

ปองกันไขเลือดออก ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 1.67-2.33 และทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันไขเลือดออก 

ระดับตํ่า มีคาเฉลี่ย 1.00-1.66 

 

สวนที่ 2 ปจจัยเอ้ือ ไดแก ความพอเพียงของทรัพยากรในการปองกันโรคไขเลือดออก  

สวนที ่3 ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออก    

สวนที่ 4 พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกเปนขอคําถามดานบวกจํานวน 23 ขอ ใชแบบ

มาตราสวนประมาณคาของลิเกิต (Likertscale) มี 3 ระดับคือ ขอคําถามดานบวกใหคะแนนจาก 1-3 จําแนก

เปน 1 คะแนนคือ ไมปฏิบัติเลย 2 คะแนนคือ ปฏิบัติบางคร้ัง 3 คะแนนคือ ปฏิบัติเปนประจํา โดยอาศัยเกณฑ



5 
 

5 
 

คะแนนตามกลุม ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1978)โดยใชคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนตํ่าสุด แลวนํามา

หารดวยจํานวนกลุม หรือระดับการวัดที่ตองการจึงไดเกณฑการคิดคะแนน ดังน้ี พฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ปองกันไขเลือดออก ระดับดี มีคาเฉลี่ย 2.34-3 พฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันไขเลือดออก ระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 1.67-2.33 และพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันไขเลือดออก ระดับตํ่า มีคาเฉลี่ย 1.00-1.66   

 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ และ ทดสอบ

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ดวย Chi- 

square test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย  

 ผลการศึกษา จากการสํารวจคาความชุกของลูกนํ้ายุงลาย พบวา ดัชนีบานที่พบลูกนํ้ายุงลาย 

(HouseIndex: H.I.) ในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง ในเดือน ตุลาคม 

พฤศจิกายน ธันวาคม 2558 มกราคม และกุมภาพันธ 2559 เทากับ รอยละ 5.00, 5.00, 3.00, 3.50 และ 5.31 

ตามลําดับ สวนประเภทภาชนะที่พบลูกนํ้าสูงที่สุด คือ ภาชนะที่ไมมีฝาปด ไดแก บอซีเมนต คิดเปนรอยละ 

61.53 รองลงมาไดแกภาชนะที่มีฝาปด คิดเปนรอยละ 23.07 และยางรถยนต คิดเปนรอยละ 15.38 ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาปจจัยนํา ดานประชากรและสังคม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 80 คนคิด

เปนรอยละ 53.3 และเพศชาย 70 คน คิดเปนรอยละ 46.7 โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 60 ป สวนใหญสําเร็จ

การศึกษา ระดับประถมศึกษา 109 คน คิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 22 คน คิด

เปนรอยละ 14.7  มีสถานภาพสมรสเปนสวนใหญ 95 คน คิดเปนรอยละ 63.3 รองลงมา หยาราง/หมาย 47 

คน คิดเปนรอยละ 31.3 สวนการประกอบอาชีพสวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 113 คน คิดเปนรอย

ละ 75.3 รองลงมา ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน 30 คน คิดเปนรอยละ 20 รายไดตอเดือนสวนใหญ

อยูในชวง 18,000 – 22,000 บาท 46 คนคิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมามีรายได 8,000 – 22,000 บาท 37 คน 

คิดเปนรอยละ 24.7 สวนในรอบ 1 ปที่ผานมาสวนใหญสมาชิกในครอบครัวไมมีการเจ็บปวยดวยโรค

ไขเลือดออก 141 คน คิดเปนรอยละ 94.0 และสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออก 9 คน 

คิดเปนรอยละ 6.0  

 ดานจิตวิทยา ไดแกความรูเกี่ยวกับไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับ

ปานกลาง 99 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมามีความรูอยูในระดับ ตํ่า 43 คน คิดเปนรอยละ 28.7 และมี

ความรูอยูในระดับสูง 8 คน คิดเปนรอยละ 5.3 โดยขอที่มีผูตอบถูกมากที่สุดคือ การทําลายแหลงเพาะพันธ

ยุงลายเปนวิธีชวยปองกันโรคไขเลือดออก ตอบถูก 146 คน, ทรายเคลือบทีมีฟอส (ทรายอะเบท) สามารถมี

ฤทธิ์  กําจัดลูกนํ้ายุงลายไดนานถึง 3 เดือน ตอบถูก 143 คน และแหลงเพาะพันธุยุงที่ เปนพาหะนํา

ไขเลือดออกสวนใหญ คือภาชนะที่มีนํ้าขัง และในแหลงนํ้าที่ใสและน่ิง ตอบถูก 142 คน และขอที่มีผูตอบ

ผิดมากที่สุดคือ การระวังไมใหยุงกัดเปนวิที่ดีที่สุดในการปองกันโรคไขเลือดออก ตอบผิด 145 คนแจกันที่

ศาลพระภูมิหรือแจกันประดับตามโตะ รวมทั้งภาชนะและขวดประเภทตางๆ ควรหมั่นเปลี่ยนนํ้าทุกๆ 7 วัน
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ตอบผิด 145 คน และ เชื้อไวรัสเดงกี เปนเชื้อที่ทําใหเกิดโรคไขเลือดออก ตอบผิด 143 คน 

 ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการ

ปองกันโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง102 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมามีทัศนคติเกี่ยวกับการ

ปองกันโรคไขเลือดออกในระดับ ตํ่า 25 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และมีทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันโรค

ไขเลือดออกในระดับสูง 23 คน คิดเปนรอยละ 15.0 โดยขอคําถามเชิงบวกที่มีการเห็นดวยมากที่สุด ไดแก 

การรณรงคเปนประจําจะชวยใหประชาชนต่ืนตัวในการกําจัดแหลงเพาะพันยุงลาย 150 คน การทําลายแหลง

เพาะพันธยุงลายจะตองทําอยางสม่ําเสมอ 150 คน และการสอดสองเพื่อหาและกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้า

ยุงลายเปนหนาที่ของทุกคน 148 คน สวนขอคําถามเชิงลบ ไดแก ครอบครัวที่ไมเคยมีใครปวยเปนโรค

ไขเลือดออกไมมีความจําเปนตองกําจัดลูกนํ้ายุงลาย ไมเห็นดวย 102 คน 

 ปจจัยเอ้ือไดแก ความพอเพียงของทรัพยากรในการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา หนวยงานที่

เกี่ยวของในหมูบานสวนใหญมีการแจกทรายเคลือบทีมีฟอส (ทรายอะเบท) 148 คน คิดเปนรอยละ 98.7 

และสวนใหญจะมีการแจกเอกสารที่เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออก 147 คน คิดเปนรอยละ 98.0 นอกจากน้ัน

ยังมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกปละคร้ัง 144 คน คิดเปนรอยละ 96.8 แตกลุมตัวอยาง

สวนใหญไมเคยไดเขาอบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 102 คน คิดเปนรอยละ 68.0 และสวนใหญในทุกๆ 3 

เดือนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานไดมีการสํารวจลูกนํ้ายุงลายตามบานและแจงผลใหไดทราบ 140 คน 

คิดเปนรอยละ 93.3 

 ปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออก พบวากลุมตัวอยาง สวน

ใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกอยางตอเน่ือง 144 คน คิดเปนรอยละ 96.0 โดยไดรับ

ขาวสารจากโทรทัศนมากที่สุด 64 คน คิดเปนรอยละ 42.7 รองลงมา จากเจาหนาที่สาธารณสุขในหมูบาน

และอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 42 คน คิดเปนรอยละ 28.0 

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก ในระดับปานกลาง142 คน คิดเปนรอยละ 94.7 รองลงมามีพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก ในระดับ สูง 8 คน คิดเปนรอยละ 5.3 โดยขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือภาชนะสําหรับใสนํ้า

อุปโภคบริโภคในบานของทาน ทานมีการปดฝาภาชนะเหลาน้ัน, ทานใสปลากินลูกนํ้าในภาชนะที่มีนํ้าขัง 

เชน อางบัว 147 คน ทานและครอบครัวนอนในมุงหรือนอนในหองที่มีมุงลวด, เมื่อบานทานมีผูปวยโรค

ไขเลือดออก ทานใหความรวมมือกับ เจาหนาที่สาธารณสุขในการพนหมอกควัน 146 คน สวนขอที่มีผู

ปฏิบัตินอยที่สุดคือ ทานใชสารเคมี เชน ยาฉีดกันยุง ยากันยุง ไลยุงในบานทาน 67 คน  ทานออกรวมรณรงค

ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายกับเพื่อนบาน 69 คน  ทานสนใจสถานการณโรคไขเลือดออกในประเทศไทย

อยูเสมอ 77 คน 

ปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแก  เพศและการเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกของคนใน

ครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 

0.026,0.039P-value <0.05) 
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ปจจัยนําดานจิตวิทยา ไดแก ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r = 0.001, P-value <0.05)  

ปจจัยเสริม  ไดแก การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r=0.026, P-value<0.05) 

 

อภิปรายผล 

 จากการสํารวจคาความชุกของลูกนํ้ายุงลาย พบวา ดัชนีบานที่พบลูกนํ้ายุงลาย (House Index: H.I.) 

ในพื้นที่หมูที่ 3 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทองมีคา HI มีคานอยกวา 10 ถือวาตํ่ากวาคา

เกณฑดัชนีลูกนํ้ายุงลายในชุมชนHI ไมเกิน10 (HI ≤10) ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2548 

แสดงวาชุมชนน้ันมีความเสี่ยงตํ่าที่จะแพรระบาดของโรคไขเลือดออก (กรมควบคุมโรค, 2548)  

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง 99 คน คิดเปนรอยละ 

66.0 สอดคลองกับงานวิจัยของ ครรชิต นามไพรสันต, 2558 ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกของประชาชนตําบลมะบา อําเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด และ องคอร 

ประจันเขตต, 2557 ที่ศึกษา ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บานนา จ.นครนายก และจากขอมูลปจจัยสวนบุคคลจะเห็นได

วาถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกปละคร้ัง แตกลุมตัวอยาง

สวนใหญไมเคยไดเขาอบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก จึงเปนเหตุผลที่ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรู

เกี่ยวกับโรคไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง 

 ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออกพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเกี่ยวกับการ

ปองกันโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง102 คน คิดเปนรอยละ 68.0 สอดคลองกับงานวิจัยของ องคอร 

ประจันเขตต, 2557 ที่ศึกษา ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

ของนักเรียนโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บานนา จ.นครนายก 

 พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก ในระดับปานกลาง142 คน คิดเปนรอยละ 94.7 สอดคลองกับงานวิจัยของ บัณดิษฐ สรอยจัก, 

2546 ที่ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกในอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอ

คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 

 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ของประชาชน 

ใน ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง พบวา  ปจจัยนําดานประชากรและสังคม ไดแก  เพศ และ

การเจ็บปวยดวยโรคไขเลือดออกของคนในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 0.026,0.039 P-value <0.05)เพราะวา ในบานที่มีสมาชิกใน

ครอบครัวเปนไขเลือดออก สมาชิกในครอบครัวน้ันจะหันมาสนใจหรือมีความตระหนักเกี่ยวกับการปองกัน
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และควบคุมโรคไขเลือดออกมากขึ้น  

 ปจจัยนําดานจิตวิทยา ไดแก ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม

การปองกันโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.001, P-value < 0.05) สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปญญา สัตยาภักดีชัย และคณะ, 2548 ที่ศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออกของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในอําเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแกว และ บรรเทิงสุ

พรรณ และคณะ, 2555 ที่ศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของ

ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษการเรียนรูเปนกระบวนการของประสบการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอยางคอนขางถาวร และเปนสิ่งจําเปนที่กอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม ความเขาใจที่ถูกตองของ

บุคคลเกี่ยวกับวิธีการปองกันโรคไขเลือดออก เชน การหลีกเลี่ยงสาเหตุการติดเชื้อโรคไขเลือดออก ก็จะทํา

ใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองออกมาการที่บุคคลมีความรูยอมมีความสามารถในการพิจารณาสิ่งตางๆ 

อยางมีเหตุผล และเขาใจสิ่งเหลาน้ันไดอยางถูกตอง 

 ปจจัยเสริม  ไดแก การไดรับขาวสาร มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(r=0.026, p-value<0.05) สอดคลองกับงานวิจัยของ ทองสุข ชวยทอง 

และคณะ, 2556 ที่ศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จังหวัด

ศรีสะเกษ และ ปุญญพัฒน ไชยเมล และคณะ, 2557 ที่ศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการควบคุม

และปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชน ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพราะวา ใน

ปจจุบันโรคไขเลือดออกไดมีการใหความรูในหลายๆดาน ไมวาจะเปนในชั้นเรียน หรือตามสื่อตางๆ เชน 

จากรายการโทรทัศน ขาวสารบานเมือง จากอินเตอรเน็ต หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานสาธารณสุข

มาใหความรูหรือแจกเอกสารแผนพับตางๆ ทําใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกเพิ่มมากขึ้น 

เมื่อมีความรูเพิ่มมากขึ้น การแสดงพฤติกรรมก็จะเปนไปในทางบวก 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาจะเห็นวากลุมตัวอยางมีความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรค

ไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง จะเห็นวาถึงแมหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยางสม่ําเสมอ แตมีเพียงกลุมตัวอยางสวนนอยเทาน้ันที่เขารวม

อบรม ดังน้ันหนวยงานที่เกี่ยวของควรกระจายความรูใหครอบคลุมประชาชนใหมากที่สุดเพื่อเปนการใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และควรจัดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการปองกันโรคไขเลือดออก เชน การที่ประชาชนมี

สวนรวมในการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย การทําลายแหลงเพาะพันธลูกนายุงลาย เพื่อปลูกฝงใหประชาชนเห็นถึง

ความสําคัญในการปองกันโรคไขเลือดออก และใหความสําคัญกับการปองกันมากกวาการแกไขเมื่อเกิดโรค

แลวไปจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมใหไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเปนการปองกันการเกิดโรค

ไขเลือดออกอีกดวย 

 จากผลการศึกษา ควรนํา ตัวแปรตางๆที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันไขเลือดออก มา 
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ใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตอไป 
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