
P302 : พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนบ้านโคกเลาะ  
ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2563 

นายพิโน๊ส อมรวงศ์ นายเอกพันธ์ จันทป นายอภิเชษฐ จันทรภูมี นางทิวาพร พันธุชนะ   รพ.สต.บ้านโคกเลาะ  
 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านโคกเลาะ ม.3,7 และ8 ต าบลหนองแก้ว
อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ  แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชากรในพื้นที่  จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลทั่วไป  พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เพื่อน าไปสู่แนวทาง
ในการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ (Survey study) แบบตัดขวาง ( Cross sectional research ) ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
100 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนามาจาก มาตรการ 5ป 1ข  ของกระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  พบว่า 

ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 กลุ่ม
อายุ ระหว่าง 45 - 59 ปีร้อยละ 55 (Mean = 44.78, S.D. = 11.08) มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 85 ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 85 อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 90  เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ90 มีรายได้ต่อ
เดือน 3,001-5,000 บาท ร้อยละ65   
 พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือด ออกของประชาชนบ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัด อ านาจเจริญส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี แต่มีกิจกรรมบางอย่างในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ยังไม่สม่ าเสมอต่อเน่ืองในเร่ือง การเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดซึ่งมีขนาดใหญ่ท าได้ล าบาก 
เช่นโอ่งยักษ์ ฝ.33 มีภาวะฝนแล้งต้องเก็บกักน้ าไว้ และไม่ขัด ผนังภาชนะเก็บน้ าให้สม่ าเสมอเป็นสาเหตุให้เกิด
ลูกน้ ายุงลาย  การมีร่องน้ าอุดตันไม่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน  ดังน้ันการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จึงจะท าให้ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 

 โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงน าโรค โรคน้ีได้กลายเป็นปัญหา
สาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เน่ืองจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 100 ประเทศที่โรคน้ีกลายเป็นโรคประจ าถิ่น และโรคน้ียังคุกคามต่อ
สุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 40 (2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขต
ร้อนและเขตอบอุ่น สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยมี
รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 13,006 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.58 ประชากรต่อแสนคน เสียชีวิต 10 
ราย(0.02) ข้อมูลเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกจังหวัดอ านาจเจริญ (notify case ) มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 134 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 35.42 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อ าเภอหัวตะพานพบผู้ปว่ย 17 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 34.25 ต่อแสนประชากร สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ต าบลหนองแก้ว 5 ปีย้อนหลัง  พบว่าบ้าน
โคกเลาะมีอัตราป่วยต่อเน่ืองเกือบทุกปีและมีอัตราป่วยมากกว่าหมู่บ้าน ดังตาราง  

 
อัตราป่วยต่อแสน ปชก.รายปี พ.ศ. 
 

2558 2559 2560 2561 2562 

บ้านโคกเลาะ 398.71 78.20 0 41.69 166.67 
บ้านหนองแก้ว 18.99 0 0 0 37.04 
บ้านบ่อชะเนง 37.97 19.55 19.53 0 0 
บ้านโพนแพง 0 0 0 0 0 
บ้านแสนสุข 18.99 39.10 19.53 0 0 

 
 

 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาเลือกท าการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านของตนเอง บ้านโคกเลาะ  ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2563 ได้  เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาแนว
ทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโคกเลาะต่อไป 

 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอหัวตะพาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ   

 

 
 
 
 
 



สมมติฐานของการศึกษา 
  

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือกออกมีผลต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพื้นที่
บ้านโคกเลาะ 

 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชนบ้านโคกเลาะ อันประกอบไปด้วย ม.3,7 และ 8 ต าบลหนองแก้ว  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ด าเนินการศึกษาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามของ  ธนกฤต  นุ้ยกู
ลวงศ์ (2558)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน  กรณีศึกษาอ าเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา และมาตรการ 5 ป 1 ข  แบ่งออกเป็น  2  ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ศาสนา  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ลักษณะข้อค าถามเป็นการตรวจสอบ
รายการ (Checklist) และเติมข้อมูลในช่องว่าง   จ านวน 7  ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นลักษณะให้เลือกตอบ  ท า
ประจ า / ท าบางคร้ัง / ไม่ท า  จ านวน  10 ข้อ   

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยเคร่ืองมือ  คือ  แบบสอบถามที่พัฒนาจากแบบสอบถามของ  ธนกฤต  

นุ้ยกูลวงศ์ (2558)  ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน  กรณีศึกษาอ าเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา และ มาตรการ 5 ป 1 ข    โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ประชุมชี้แจงการใช้แบบสอบถามแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโคกเลาะ  จ านวน 4 คน 
 2.  ด าเนินการเก็บข้อมูล  โดยเจ้าหน้าที่แจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตัวอย่างในชุมชนตามคุณสมบัติ
ของกลุ่มตัวอย่างในช่วงวันและเวลาที่ก าหนด 
 3.  รวบรวมข้อมูล  และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
 4.  บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
 5.  ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  โดยสถิติเชงิพรรณนา  ได้แก่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 2  วิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกในกลุ่มตัวอยา่ง   เป็นลักษณะประเมินค่า 
(Rating Scale)  3  ระดับ โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 

ท าประจ า  ให้  2  คะแนน 
   ท าบางคร้ัง           ให้ 1 คะแนน 

ไม่ท า   ให้ 0 คะแนน 



การแปลความหมายระดับของพฤติกรรมจากค่าคะแนนเฉลี่ย   แบ่งเป็น  3  ระดับ  
ระดับดี      หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.60 – 2.00 
ระดับปานกลาง      หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.20 – 1.50 
ระดับควรปรับปรุง  หมายถึง  ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  0 – 1.19 

การแปลความหมายคะแนนจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่าง  จะแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  

ระดับดี     หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ  80  ขึ้นไป (16-20 คะแนน) 
ระดับปานกลาง     หมายถึง  ได้คะแนนร้อยละ 60-79.99  ( 12-15 คะแนน) 
ระดับควรปรับปรุง หมายถึง  ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 60  (0-11 คะแนน) 

 
ผลการศึกษา  

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนต าบล หนองแก้ว อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่ม
ตัวอย่าง 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60 กลุ่มอายุ ระหว่าง 45 - 59 ปีร้อยละ 55 (Mean = 44.78, 
S.D. = 11.08) มีสถานภาพคู่ร้อยละ 85 ส าเร็จการ ศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 85 อาชีพเกษตรกร ร้อย
ละ 90  เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ90 มีรายได้ต่อเดือน 3,001-5,000 บาท ร้อยละ65  (ตารางที่1) 

 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละคุณลักษณะส่วนบุคคลประชาชนบ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัว
ตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
จ านวน (n = 100) ร้อย

ละ 

จ านวน (n = 100) ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 

40 
60 

40 
60 

อายุ (ปี)  
15 – 29 ปี 
30 – 44 ปี 
45 – 59 ปี 

 
15 
30 
55 

 
15 
30 
55 

Mean = 44.78,S.D. = 11.08, Min = 19, Max = 59 
สถานภาพสมรส โสด 

 คู่  
ม่าย หย่า/แยก 

10 
85 
5 

10 
85 
5 

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช 
อนุปริญญา /ปริญญา 

85 
10 
5 

85 
10 
5 

อาชีพ เกษตรกร 
รับจ้าง 
ค้าขาย 

90 
5 
5 

90 
5 
5 

ต าแหน่งในชุมชน ประชาชน 90 90 



อสม. 
ผู้น าชุมชน/สอบต. 

5 
5 
 
 

5 
5 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
3,000 บาท 
3,001 – 5,000 บาท 
5,001 บาทขึ้นไป 
 

 
21 
65 
14 
 

 
21 
65 
14 
 
 

 
 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  พบว่า  ข้อค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดี  คือ ข้อ1,
ข้อ2 ,ข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 8   ข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับควรปรับปรุง  คือ  ข้อ 4 ท่านเปลี่ยนน้ าใน
ภาชนะที่ปิดไม่ได้หรือไม่ ( Mean = 0.55 ,S.D.=0.68 ) และข้อ 6 ท่านได้ขัดภาชนะเก็บน้ า เช่น อ่างในห้องน้ า 
โอ่งมังกร ถังเก็บน้ า ให้สะอาดทุกสัปดาห์หรือไม่ ( Mean = 0.96 ,S.D.=0.37 )  ดังแสดงในตารางที่  2 
 
ตารางที่  2  จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ระดับของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง  

ข้อค าถาม 

การปฏิบัติ ( N = 100 ) 

MEAN 

 
 

S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

ประจ า 
จ านวน 

บางครั้ง 
จ านวน 

ไม่ปฏิบัติ
เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1.ท่านปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ
บริเวณบ้านไม่มีน้ าขัง ไม่ให้รก  

95 5 0 1.95 
 

0.22 ดี 

2.ท่านปิดฝาภาชนะเก็บน้ า ตุ่มน้ า โอ่ง
ซีเมนต์ ให้สนิททุกคร้ัง 

74 26 0 1.74 0.44 ดี 

3.ท่านปล่อยปลากินลูกน้ า ปลากระดี่ 
ปลาหางนกยูง ในภาชนะเก็บน้ าหรือไม่ 

36 54 10 1.26 0.63 ปานกลาง 

4.ท่านเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ปิดไม่ได้
หรือไม่ 

11 84 5 0.55 0.68 ปรับปรุง 

5.ท่านได้ท ากิจกรรมข้อ1-4 (ไม่ทุกข้อก็
ได้) ทุก สัปดาห์หรือไม่ 

100 0 0 2 0.00 ดี 

6.ท่านได้ขัดภาชนะเก็บน้ า เช่น อ่างใน
ห้องน้ า โอ่งมังกร ถังเก็บน้ า ให้สะอาดทุก
สัปดาห์หรือไม่ 

5 86 9 0.96 0.37 ปรับปรุง 

7.ท่านได้สังเกตเฝ้าระวังสมาชิกในบ้าน 
โดยเฉพาะเด็กๆ เมือ่มีไข้ ซึม ไม่สบาย
ท่านนึกถึงโรคไข้เลือดออก 

100 0 0 2 0.00 ดี 



8.ท่านได้ก าจัด ไล่ ยุงตัวแก่ในบ้านโดย
การพ่นสเปร์ พ่นหมอกควัน มะกูด ตระ
ไคร้หอม หรือไม่  

42 58 0 1.41 0.49 ปานกลาง 

9. ท่านได้ร่วมประชุม ประชาคม ในเร่ือง
การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่างใน
หมู่บ้านของท่านหรือไม่ 

75 25 0 1.72 0.47 ดี 

10. ท่านได้ร่วมรณรงค์ เมื่อมีกิจกรรมใน
หมู่บ้าน เช่น ปรับปรุงสภาพแวดล้อม พ่น
หมอกควัน  ในที่สาธารณะหรือไม่ 

65 35 0 1.65 0.48 ปานกลาง 

 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี  ร้อยละ  49.00  รองลงมา  คือ  ระดับปานกลาง  ร้อยละ  44.00
และระปรับปรุง  ร้อยละ 7.00  ดังรายละเอียดในตารางที่  3  
 

ตารางที่  3  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามระดับของพฤติกรรมการป้องกันโรค 
                ไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ระดับการปฏิบัติ จ านวน (N = 100 ) ร้อยละ 
ดี                ( 16-20 คะแนน) 
ปานกลาง      ( 12-15 คะแนน) 
ควรปรับปรุง   ( 0-11 คะแนน) 

49 
44 
7 

49.00 
44.00 
7.00 

 

 
อภิปรายผล 

พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือด ออกของประชาชนบ้านโคกเลาะ ต าบลหนองแก้ว อ าเภอหัว
ตะพาน จังหวัด อ านาจเจริญส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีสอดคล้อง กับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบา้นหนองคลอง  หมู่ที่ 5 ต าบลเค็งใหญ่  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2562 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับพฤติกรรมเกี่ยว กับโรคไข้เลอืดออกและการ
ควบคุมลูกน้ ายุงลายค่อนข้างดี  เป็นผลมา จากการที่โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจ าถิ่นของชุมชนมี การ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเน่ืองทั้งจากหน่วย งานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นผลให้ 
ประชาชนมีการรับรู้และมีความเข้าใจในการป้องกันโรค ไข้เลือดออกเป็นอย่างดี ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลาง  สอดคล้องกับการศึกษาของ โยธิน  วามะลุน  และคณะ ( 2562 ) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกบ้านหนองคลอง  หมู่ที่ 5 ต าบลเค็งใหญ่  อ าเภอหัวตะพาน  จังหวัด
อ านาจเจริญ  ปีงบประมาณ 2562 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยูใ่นระดับ
ปานกลาง 
13.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาในเร่ืองพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่มตวัอยา่ง  พบว่า  
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ท ากิจกรรมบางอย่างในการป้องกันโรคไขัเลือดออก ให้สม่ าเสมออย่างต่อเน่ืองในเร่ือง 



การเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ไม่มีฝาปิดซึ่งมีขนาดใหญ่ท าได้ล าบาก เช่นโอ่งยักษ์ ฝ.33 มีภาวะฝนแล้งต้องเก็บกัก
น้ าไว้ และไม่ขัด ผนังภาชนะเก็บน้ าให้สม่ าเสมอเป็นสาเหตุให้เกิดลกูน้ ายุงอยา่งต่อเนือง  การมีร่องน้ าอุดตัน
ไม่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ท าลายยาก  ดังน้ันการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จึงจะท าให้ป้องกนัโรคไข้เลือดออกได้ 

  
 
กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนบ้านโคกเลาะ ต.หนอง

แก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ   ปีงบประมาณ 2563 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดียิ่งจาก  นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์  สาธารณสุขอ าเภอหัวตะพาน  ที่ได้ให้ค าชี้แนะและข้อคิดเหน็
ต่าง ๆ  ในการศึกษาคร้ังน้ี   จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้   ณ  ที่น้ี 
 ขอขอบคุณ  นายบัวลา ลอยหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนาคู  นางทับทิม ลอยหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสร้าง
ถ่อน้อย และนางปราณี สิงห์ขันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพน
เมืองน้อย ที่ให้ค าปรึกษาในการตรวจสอบ  และแก้ไขความถูกต้องของแบบสอบถาม   
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้น าไปศึกษาค้นคว้า  เพื่อเป็นแนวทางใน
การองค์ความรู้และการน าไปใช้ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อไป 
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