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โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศมาหลายทศวรรษ และมี
ความจาเป็นต้องพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่การวิจัยเชิปฏิบัติ
การครั้งนี้ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ระดับชุมชนทาการศึกษาในพื้นที่บ้านดอนไร่ ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จานวน 50
คน ดาเนินการวิจัยโดยประยุกต์แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหาแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะเตรียมการ และระยะดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมโดยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชนครั้งนี้มี 8 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ประชุมชี้แจง 2) คัดเลือกชุมชนนาร่อง 3) รับสมัครแกนนา 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5) จัดเวที
ประชาคมสุขภาพ 6) ดาเนินงานตามแผน 7) สรุปผลการดาเนินงาน8) สะท้อนผลการดาเนินงาน และได้
รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชนที่มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ 1) การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในทุกกระบวนการ (Participatoryin Processes) 2) การมีแกนนาที่เข้มแข็งในพื้นที่หรือชุมชน (Community
Actors) 3) การใช้มาตรการทางสังคม (Social Measures Approach) 4)การสื่อสารทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
(Social Communication and Contributions) หรือเรียกว่า PC2SModel ซึ่งรูปแบบกาดาเนินงานที่
พัฒนาขึ้นกล่าวส่งผลให้พื้นที่ มีกระบวนการดาเนินงานในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่เป็นที่
ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมีการประเมินการปฏิบัติในการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)โดยสรุป ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในระดับชุมชนครั้งนี้คือ
การที่ให้ภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดาเนินงานทุกขั้นตอน การใช้กลไกทางสังคมมาประยุกต์ใช้กระบวนการ และการใช้แกนนาใน
พื้นทีท่ ี่เข้มแข็งเป็นผู้ดาเนินงานเป็นหลัก
คาสาคัญ : รูปแบบการป้องกันโรค, โรคไข้เลือดออก, รูปแบบการพัฒนาในชุมชน

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever - DHF) เป็นโรคติดเชื้อที่พบเมื่อ 45 ปี ที่ผ่าน มา โดย
เริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.2501 ในกรุงเทพมหานคร และระบาดเพิ่มมากขึ้น ทั่วทุกพื้นที่
ของประเทศไทยจนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ในปัจจุบันการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในระยะแรกส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งผลการ
ดาเนินงานยังไม่ สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างยั่งยืน แต่ แนวโน้มของสถานการณ์ของโรคกลับเพิ่ม
มากขึ้น
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2562 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สานักระบาด
วิทยา ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562) มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (Dengue fever : DF, Dengue
hemorrhagic fever : DHF, Dengue shock syndrome : DSS) สะสมรวม 102,533 ราย อัตราป่วย
154.68 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจานวน ผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.5 เท่า เมื่อ
เทียบกับปีพ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต 110 ราย อัตราป่วยตาย เท่ากับ ร้อยละ 0.11 การ
กระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 266.15
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 5-9 ปี (233.74), อายุ 15-24 ปี (164.93) อายุ 0-4 ปี (108.39)
และอายุ 25-34 ปี (100.61) ตามลาดับ สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 43.34 รองลงมา
ได้แก่ รับจ้าง (ร้อยละ 19.09) และไม่ทราบอาชีพ (ร้อยละ 18.48) ตามลาดับ การกระจายการเกิดโรค
ไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงที่สุด เท่ากับ 185.62 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย
17,169 ราย รองลงมา ได้แก่ ภาคเหนือ อัตราป่วย 106.02 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 13,032 ราย
ภาคกลาง อัตราป่วย 78.82 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 17,344 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อัตราป่วย 72.05 ต่อประชากรแสนคน จานวนผู้ป่วย 15,765 ราย
การเกิดโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย นั้นมีความสัมพันธ์กับฤดูกาล ผู้ป่วยไข้เลือดออกพบได้ ตลอดทั้ง
ปีแต่จะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน ลักษณะการ ระบาดของโรคในอดีตมีทั้งแบบปีเว้นปีและปีเว้นสอง ปีแต่
ปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง การ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการระบาดของโรค ไข้เลือดออกใน
ชุมชนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากค่า ดัชนีลูกน้ายุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่าดัชนีลูกน้า ยุงลายสูงแสดงถึง
ความเสี่ยงของประชาชนในการมี โอกาสรับเชื้อไข้เลือดออกและความเสี่ยงในการ แพร่กระจายของโรคอยู่ใน
ระดับสูง ทาให้ชุมชนนั้นมี แนวโน้มของการเกิดโรคและการระบาดของโรคสูง (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
การเกิดโรคไข้เลือดออกนอกจากส่งผลต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของ ประชาชนแล้ว ยังส่งผลต่อ
ครอบครัวในด้านค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ ภาครัฐ ในการดาเนินงาน
ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกนั้น มีความจาเป็นต้องดาเนินงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งที่
ผ่านมาได้มีความ พยายามสร้างความร่วมมือของชุมชนในการป้องกัน และควบคุมโรคด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่
การดาเนินงาน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในทางปฏิบัติมากกว่าจะเป็น ปัญหาในด้านนโยบาย เนื่องจากที่ผ่านมา
การป้องกัน โรคไข้เลือดออกเป็นการดาเนินงานของหน่วยงาน สาธารณสุขแต่เพียงลาพัง ซึ่งสามารถลดระดับ
ความ ชุกชุมของยุงลายได้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพนั้น
ต้อง อาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนโดยการ ช่วยให้ประชาชนชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและถูกหลักการด้วยความร่วมมือ จากประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกครัวเรือน
พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทราบว่า หน้าที่ การควบคุมและกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นหน้าที่
ของตนเอง และต้องจูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็น เจ้าของปัญหา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองโดย เน้น

ความครอบคลุมและความต่อเนื่องในการ ดาเนินการเป็นหลักสาคัญ รวมทั้งต้องประสานงานกับ ทุกภาคส่วน
ในชุมชนในการดาเนินกิจกรรมร่วมกันทุก กิจกรรม จึงจะสามารถแก้ปัญหาการเกิดโรค ไข้เลือดออก
จังหวัดอานาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยของ โรคไข้เลือดออก อัตราป่วยจากโรคไข้เลือดออก
สูงสุดของประเทศเมื่อ ปีพ.ศ. 2562 พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจานวน 289 ราย คิดเป็น 52.8 ต่อแสน
ประชากร ไม่พบผู้เสียฃีวิต (สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, ข้อมูล 1 มกราคม 2562 ถึง 5
มกราคม 2563) อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกมาเป็นระยะเวลา หลายๆปี
ติดต่อกัน แนวโน้มในการเกิดไข้เลือดออก สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ 2562 สานักงาน สาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จึงได้กาหนดให้หน่วยบริการ สาธารณสุขดาเนินโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมี สุขภาพ
ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลคึมใหญ่ ได้มีการระบาดของโรคไข้เลือดโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 7 ตาบล คึมใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ เป็นหมู่บ้านที่พบ การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง ปี
พ.ศ.2558 - 2562 โดยมีอัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกอยู่ระหว่าง 131.57 - 696.37 ต่อแสน และ จากการ
สารวจค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย (House Index : HI) ปีละ 7 ครั้ง เริ่มจากเดือน เมษายน ถึงเดือน ตุลาคม สารวจ
โดยจนท.สาธารณสุขร่วมกับฝ่ายควบคุมโรคระดับอาเภอเดือนละ 1 ครั้ง และสารวจโดยอสม.เดือนละ 4 ครั้ง
พบว่าในช่วงระหว่าง ปีพ.ศ.2558 – 2562 มีค่าดัชนี ลูกน้ายุงลายอยู่ระหว่างร้อยละ 24.29 - 34.76 ซึ่งสูง
กว่าเป้าหมายที่กาหนด คือ ร้อยละ 10 (สานักงาน สาธารณสุขอาเภอเมืองอานาจเจริญ , 2560)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขและพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในระดับชุมชน
ซึ่งหากมีการนารูปแบบการบริหารจัดการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประยุกต์ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม
( Appreciation Influence Control : A-I-C ) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีโอกาสและส่วนร่วมในการเริ่มคิด วางแผน หรือปรึกษา ในการค้นพบปัญหาและความต้องการ จากนั้นจึง
เลือกข้อมูลที่เหมาะสมมาประกอบ การตัดสินใจในการจัดทาแผนและนาแผนไปปฏิบัติในระดับชุมชน ทาให้
เกิดการผสมผสานแนวคิดและบทบาทของทุกฝ่าย ฃเพื่อให้เกิดการเสริมพลังในการป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
ระดับชุมชน เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษากระบวนการสร้างรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับชุมชนบ้านดอนไร่ ตาบลคึม
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคโรคไข้เลือดออก ระดับชุมชนบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
3.เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับชุมชนบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
4.เพื่อศึกษาปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับชุมชน
บ้านดอนไร่ ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ

รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับบ้านดอนไร่ ตาบลคึมใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)โดยใช้แผนผังการวิจัย
แบบทดสอบกลุ่มเดียววัด 2 ครั้ง (Pretest – Posttest Design)
ประชากรศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคึมใหญ่ ผู้นาหมู่บ้าน,
กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตาบลคึมใหญ่,อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน,ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนไร่ และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไร่ โดยเลือกตัวแทนกลุ่มประชากร จานวน 50 คนสุ่ม
โดยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ
1) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบที่ผู้วิจัยปฏิบัติงาน
2) เป็นหมู่บ้านที่มีการระบาดเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทุกปี
3) การดาเนินงานไข้เลือดออกยังไม่ประสบผลสาเร็จ
4) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสุขภาพ มีความ
สนใจ ความพร้อม และยินดีที่จะเข้าร่วมในการวิจัยตลอดโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จานวน 1 ชุด แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ตาแหน่งหน้าที่ทางสังคม
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ เป็นลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating
Scale) ดังนี้ระดับมากหมายถึงเมื่อมีการปฏิบัติหรือกระทากิจกรรมต่างๆ นั้นได้เป็นส่วนใหญ่ระดับปานกลาง
หมายถึง เมื่อมีการปฏิบัติหรือกระทากิจกรรมต่างๆ นั้นได้เป็นบางส่วนระดับน้อย หมายถึง เมื่อมีการปฏิบัติ
หรือกระทากิจกรรมต่างๆ นั้นได้เพียงเล็กน้อยเกณฑ์การให้คะแนน กาหนดไว้ดังนี้ ระดับมาก 3 คะแนน ระดับ
ปานกลาง 2 คะแนน ระดับน้อย 1 คะแนน การแปลผลคะแนนเกี่ยวกับการดาเนินการปฏิบัติงานในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชนนามาจัดลาดับเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามแนวคิดของเบสท์
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2547 ; อ้างอิงมาจาก Best, 1997) คะแนนสูงสุดของแบบสอบถาม – คะแนนต่าสุดของ
แบบสอบถามระดับชั้น= 3 - 1 = 0.663
ระดับมาก หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00
ระดับปานกลาง หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33
ระดับน้อย หมายถึง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกการดาเนินงาน การบันทึก
เทป แบบสอบถาม การสังเกตการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview)
3)การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 1 ท่าน โดยปรึกษาคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ คือ อ.ดร.ประเสริฐ

ประสมรักษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถามในเครื่องมือให้ครอบคลุม
และตรงกับเนื้อหาตามนิยามความหมาย หลังจากนั้นนาเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนครอบคลุม
เหมาะสมยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ทาหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ถึงองค์การบริการส่วนตาบลคึมใหญ่ ผู้นาชุมชนบ้าน
ดอนไร่ อาสามัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ครูโรงเรียนบ้านดอนไร่ เพื่อขอความร่วมมือและอนุญาตเข้า
ดาเนินการในพื้นที่และประสานชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการวิจัย
2) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ตัวแทนแกนนาชุมชน และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นการสร้างความคุ้นเคยและสร้างความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้ทราบ
และอธิบายให้เข้าใจ เปิดโอกาสให้ซักถาม และให้เวลาสาหรับการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการ เป็นไปด้วยความเข้าใจยินดีและสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา หาเวลาเข้าพบช่วงเวลาที่เหมาะสมแบบไม่
เป็นทางการในระยะก่อนดาเนินการวิจัย
ขั้นดาเนินการเก็บข้อมูล
1) ใช้แบบสอบถามการดาเนินการปฏิบัติงานในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนกับกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังการวิจัย
2) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการจดบันทึก (Observation and Record)โดยสังเกตและบันทึกกิจกรรม
ของผู้เข้าร่วมในการวิจัยและในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนในการวิจัย
3) ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตัวแทนองค์กรชุมชน และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประเมินสภาพทั่วไปในช่วงก่อนการจัดประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ไปพร้อม ๆ กันเมื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทุกครั้ง หลังการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จาการถอดเทปมารวบรวมเรียบเรียงความ
และตรวจสอบความหมายกับผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นบุคคลสาคัญในแต่ละกลุ่มพร้อมทาการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อจัดประเภทและจัดหมวดหมู่ ของ
ข้อมูล สังเคราะห์แปลความหมายและตีความ ข้อมูล
2. รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เพื่อ เปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) และ
ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล เช่น ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนมาจากสาเหตุใด ผลเป็นอย่างไร เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคในชุมชนประเมินผล
การปฏิบัติงาน และปรับปรุงจนสามารถพัฒนา เครือข่ายสุขภาพในชุมชน

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคมรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง ตามคุณลักษณะประชากร
คุณลักษณะประชากร
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
29
58
หญิง
21
42
สถานะสมรถ
โสด
7
14.0
คู่
41
82.0
หม้าย/อย่า/แยก
2
4.0
อายุ
15-24 ปี
6
12.0
25-34 ปี
6
12.0
35-44 ปี
8
16.0
45-54 ปี
19
38.0
55 ปีขึ้นไป
11
22.0
ตารางที่ 1 (ต่อ)
คุณลักษณะประชากร
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษา
อนุปริญญา,ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
ทานา/ทาไร่
รับจ้าง
ค้าขาย
ข้าราชการบานาญ/รัฐวิสาหกิจ
บทบาททางสังคม
อสม.

จานวน

ร้อยละ

0
22
17
7
3
1

0
44.0
34.0
14.0
6.0
2.0

35
6
4
5

70.0
12.0
8.0
10.0

28

56.0

สมาชิก อบต.
ผู้นาหมู่บ้าน
กรรมการหมู่บ้าน
ประชาชน

2
2
2
16

4.0
4.0
4.0
32.0

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีค่าใกล้เคียงกัน เพศชาย(ร้อยละ 58.0) เพศ
หญิง (ร้อยละ 48.0) มีอายุระหว่าง 45-54 ปี (ร้อยละ 38.0) รองลงมาอายุมากกว่า 54 ปี (ร้อยละ 22.0) มี
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 48 ปีซึ่งอยู่ในแรงงาน อายุสูงสุด 74 ปีและอายุต่าสุด 17 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสคู่
ร้อยละ 65.0 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 82.0) รองลงมาเป็นโสด (ร้อยละ 14.0)
และหม้าย/หย่า/แยก(ร้อยละ 4.0) ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 70) รองลงมาอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ
12.0)การศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 44.0) รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา (ร้อยละ 34.0)บทบาท
ทางสังคมส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (ร้อยละ 56.0) รองลงมาเป็นประชาชน(ร้อยละ 32.0)

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่ ตาบลคึมใหญ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดอานาจเจริญ
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการดาเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามรูปแบบการ
ดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ
กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกัน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
โรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน

ก่อนการพัฒนา

1.ผู้นาชุมขน กรรมการหมู่บ้าน ครู กลุ่มต่างๆ
ประชาชน อสม. มีส่วนร่วมในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน(ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับ
ประโยชน์

1.76

0.52

ปานกลาง 2.96

0.20

ระดับ
การ
ปฏิบัติ
สูง

2.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการเฝ้า
ระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับ
ชุมชน
3.มีการติดตามตรวจสอบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในระดับชุมชนโดยคณะกรรมการ
ชุมชน
4.มีระบบการประเมินการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกโดยภาคีเครือข่าย
5.ชุมชนมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนาไปวางแผน
ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
6.การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการประชาคม
หมู่บ้าน กาหนดเป็นมาตรการ
7.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รบั แจ้งเหตุการณ์
ผิดปกติ ประสานขอความร่วมมือในการ
สอบสวนควบคุมโรคกับหน่วยงาน
8.มีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT)ในระดับตาบล
9.ชุมชนมีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
10.ประสานสนับสนุน การสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

1.96

0.70

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

2.14

0.53

ปานกลาง 2.92

0.27

สูง

1.90

0.64

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

1.84

0.73

ปานกลาง 2.72

0.45

สูง

1.62

0.78

ปานกลาง 2.64

0.48

สูง

2.18

0.56

ปานกลาง 2.92

0.27

สูง

1.84

0.81

ปานกลาง 2.68

0.41

สูง

2.08

0.66

ปานกลาง 2.86

0.35

สูง

1.74

0.72

ต่า

0.47

สูง

X

S.D.

ระดับการ หลังการพัฒนา
ปฏิบัติ
X
S.D.

2.66

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการดาเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามรูปแบบการ
ดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกัน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
โรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน
11.ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ประกวด
ให้รางวัลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเช่นประกวด
โรงเรียน บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย
12.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กาจัดลูกน้า
ยุงลาย โดย เฉพาะภาชนะที่มีน้าขัง การ
ปล่อยปลากินลูกน้า โดยความร่วมมือของ
ท้องถิ่น อสม. ผู้นาชุมชน และนักเรียน ปี
ละ 4 ครั้ง
13.เมื่อได้รบั รายงานการเกิดโรคไข้เลือดออก
ทีม SRRT เข้าไปควบคุมโรคภายใน 24
ชั่วโมง โดยมีการสอบสวนโรค และ
ดาเนินการควบคุมโรค ได้แก่ พ่นหมอกควัน
ที่บ้านผู้ป่วย และบริเวณละแวกบ้านในรัศมี
100 เมตร ติดต่อกัน 3 วัน และพ่นซ้าอีก
ครั้งเมื่อครบ7 วัน การใส่ทรายทีมฟี อส และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณละแวกบ้านในรัศมี
100 เมตร
14.มีการจัดตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ใน
การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้พร้อมเพื่อรองรับการออก
ปฏิบัติงานได้ทันที่ ได้แก่ ทรายที่มฟี อส
เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมวัสดุและน้ายา
15.มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ชาวบ้านตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
16.แกนนาได้รับการอบรมความรูเ้ กี่ยวกับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
17.มีการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
กับท้องถิ่น ผู้นาชุมชน

ก่อนการพัฒนา

ระดับการ หลังการพัฒนา
ปฏิบัติ

ระดับ
การ
ปฏิบัติ

X
1.62

S.D.
0.68

X
ปานกลาง 2.54

S.D.
0.50

สูง

2.32

0.71

ปานกลาง 2.84

0.37

สูง

1.84

0.76

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

2.02

0.76

ปานกลาง 2.76

0.49

สูง

2.08

0.70

ปานกลาง 2.84

0.50

สูง

2.08

0.70

ปานกลาง 2.84

0.49

สูง

2.26

0.72

ปานกลาง 2.84

0.49

สูง

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการดาเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามรูปแบบการ
ดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกัน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
โรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน
18.มีการอบรม อสม.จิ๋ว โดยการอบรม
นักเรียนให้กลับไปสารวจและกาจัดลูกน้า
ที่บ้านตนเอง และเพื่อนบ้าน สัปดาห์ละ
1 ครั้ง และทารายงานส่งครูเพื่อเป็น
คะแนนในการเรียนการสอนในบางวิชา
19.มีนโยบายสุขภาพภาคประชาชน
20.มีแผนชุมชนเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
21.มีและใช้ข้อบัญญัติในการเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
22.มีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา
ที่ครบถ้วนถูกต้อง วิเคราะห์และแจ้ง
ข้อมูล สถานการณ์โรค ให้ชุมชน
รับทราบและใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ ทันต่อเหตุการณ์
23. .มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการเฝ้า
ระวัง ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่างเป็นรูปธรรม
24.มีการแจ้งทีม SRRT ให้ออก
ดาเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคไว้
ก่อน เมื่อพบประชาชนที่สงสัยว่าอาจ
ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดยไม่ตอ้ งรอ
การวินิจฉัยจากแพทย์
25.เครือข่ายในชุมชนมีการดาเนินงานโรค
ไข้เลือดออกในระดับชุมชนอย่างสม่าเสมอ
26.มีการติดตามเฝ้าระวังหลังจากมีการ
ดาเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดย
อสม.ที่รับผิดชอบในละแวกบ้านทีพ่ บผู้ป่วย

ก่อนการพัฒนา

ระดับการ หลังการพัฒนา
ปฏิบัติ
X
S.D.

X

S.D.

1.62

0.75

ปานกลาง 2.56

0.50

ระดับ
การ
ปฏิบัติ
สูง

1.66
1.94

0.86
0.86

ต่า
2.62
ปานกลาง 2.84

0.49
0.49

สูง
สูง

1.86

0.63

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

1.82

0.66

ปานกลาง 2.72

0.45

สูง

1.88

0.69

ปานกลาง 2.70

0.46

สูง

1.58

0.64

ต่า

2.58

0.50

สูง

2.10

0.54

ปานกลาง 2.90

0.30

สูง

2.26

0.75

ปานกลาง 2.84

0.37

สูง

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการดาเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามรูปแบบการ
ดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่
ตาบลคึมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ (ต่อ)
กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกัน
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
โรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน
27.มีการแจ้งสถานการณ์การเกิดโรค
ไข้เลือดออกและรายงานค่า HI,CI ให้กับ
ผู้นาชุมชน ให้ทราบทุกเดือน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักต่อการควบคุมและป้องกัน
28.มีการสรุปผลการดาเนินงานควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และติดตามการ
สารวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ายุงลาย และ
รายงานค่า HI,CI .ในเวทีการประชุม อส
ม.ทุกเดือนๆละ1ครั้ง
29.ติดตามกากับประเมินผลเป็นระยะ
30.มีการพัฒนาระบบข้อมูลของชุมชน
ท้องถิ่น
31.เจ้าหน้าที่ปรับบทบาทเป็นพี่เลีย้ งและ
ผู้ร่วมงานกับชุมชน
32.มีCall Center ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนและ อสม.แจ้ง
เหตุหากพบประชาชนที่สงสัยว่าอาจจะเป็น
โรคไข้เลือดออก เพื่อให้ทีม SRRT ออก
ดาเนินการควบคุมโรคได้ทันท่วงที
33.มีการบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
34.ในชุมชนมีแหล่งเรียนรูเ้ กี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก
35. กองทุนมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ก่อนการพัฒนา

ระดับการ หลังการพัฒนา
ปฏิบัติ

ระดับ
การ
ปฏิบัติ

X
1.87

S.D.
0.70

X
ปานกลาง 2.70

S.D.
0.46

สูง

2.00

0.70

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

1.98
1.60

0.52
0.60

ปานกลาง 2.90
ต่า
2.66

0.30
0.48

สูง
สูง

2.32

0.71

ปานกลาง 2.86

0.35

สูง

1.80

0.75

ปานกลาง 1.80

0.75

สูง

1.92

0.66

ปานกลาง 2.74

0.44

สูง

1.66

0.77

ปานกลาง 2.60

0.49

สูง

1.74

0.70

ปานกลาง 2.68

0.47

สูง

จากตารางที่ 2 กิจกรรมการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่ ตาบลคึม
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญพบว่า ก่อนการพัฒนาภาพรวมของการดาเนินการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกส่วนใหญ่การดาเนินการอยู่ในระดับปานกลาง จะมีกิจกรรมที่ดาเนินการในระดับต่าทั้งหมด 6
กิจกรรมดังนี้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการประชาคมหมู่บ้านกาหนดเป็นมาตรการ,ในชุมชนมีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ ประกวดให้รางวัลเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเช่นประกวดโรงเรียน บ้านปลอดลูกน้ายุงลาย,มี
การอบรม อสม.จิ๋ว โดยการอบรมนักเรียนให้กลับไปสารวจและกาจัดลูกน้าที่บ้านตนเอง และเพื่อนบ้าน
สัปดาห์ละ 1 ครั้งและทารายงานส่งครูเพื่อเป็นคะแนนในการเรียนการสอนในบางวิชา,มีนโยบายสุขภาพภาค
ประชาชน,มีการแจ้งทีม SRRT ให้ออกดาเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคไว้ก่อน เมื่อพบประชาชนที่สงสัย

ว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยจากแพทย์และมีการพัฒนาระบบข้อมูลของชุมชน
ท้องถิ่น ตามลาดับ (Mean = 1.92 , S.D. = 0.37) หลังการพัฒนาพบว่าการดาเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดอก
ในระดับชุมชน จังหวัดบึงกาฬ ส่วนใหญ่อยู่ระดับสูงแต่มีกิจกกรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมี Call Center ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนและ อสม.แจ้งเหตุหากพบประชาชนที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรค
ไข้เลือดออกเพื่อให้ทีม SRRT ออกดาเนินการควบคุมโรคได้ทันท่วงที (Mean = 2.72 , S.D. = 0.20)
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านดอนไร่ ตาบลคึมใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ
การดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในระดับชุมชน
ก่อน
หลัง

N

50
50

X

S.D.

t

1.92
2.72

0.37
0.20

0.8

95% ช่วงเชื่อมัน่
ค่าเฉลี่ยของความ
แตกต่าง
-.7991ถึง -.2002

p-value

<0.001

จากตาราง 3 จากผลของการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน หลัง
การดาเนินงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวน 50 คน มีค่าเฉลี่ยก่อนการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเท่ากับ 1.92 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.92) ค่าเฉลี่ยหลังการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกเท่ากับ 2.72 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.72) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง พบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p value < 0.001) โดยพบว่าหลังการดาเนินดาเนินงานตามรูปแบบ
การป้องกันโรคไข้เลือดออกกลุ่มเป้าหมายมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 0.8 (95% ช่วงเชื่อมั่นค่าเฉลี่ย
ของความแตกต่างอยู่ระหว่าง -.7991 ถึง -.2002) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ควรมีการสร้างเสริมความตระหนักให้เกิดในชุมชน โดยการประกวดชุมชนปลอดลูกน้ายุงลายโดยมีรางวัล
เป็นแรงจูงใจ ในกลุม่ ชนะเลิศ และ อสม. ที่รับผิดชอบและให้ชุมชนอื่นมาดูงานเพื่อนาไปขยายผล
2) ควรใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่สาคัญคือการสร้างความตระหนัก
ว่าในบ้านมีลูกน้าไม่ได้ และผลักดันความคิดนี้ให้กับคนรุ่นใหม่เน้นการกาจัดลูกน้าอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง สร้าง
พันธมิตรในการขับเคลื่อนการทางานกระทรวงสาธารณสุข ต้องอยู่เบื้องหลัง
3) ผู้นาควรกาหนดนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้ชัดเจน
4) ควรสื่อสารนโยบายที่กาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อเกิดการทางานแบบบูรณาการ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษากระบวนการวิจัยเรื่อง รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชนในวงรอบต่อไป
เพิ่มอีก เพื่อติดตามผลการ ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน
2) ควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มอื่นต่อการดาเนินงานป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในระดับชุมชนเช่น วัยรุ่น วัยแรงงาน กลุ่มสตรี แม่บ้านนักเรียน
3) ควรมีการติดตามผลในระยะยาว ภายหลังการใช้รูปแบบการวิจัยนี้ผ่านไป1 – 2 ปี เพื่อดูว่ามีปัจจัยอะไรที่มี
ผลต่อการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือมีปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้ต้องเลิกทากิจกรรมนั้นต่อไป
4) ควรมีการใช้สมุนไพรหรือวิถีชาวบ้านในการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
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