
P316 : การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

นางศิรินุช  ฉายแสง  นางมนัสนันท์  ฝ่ายบุตร นางวิภารัตน์  ไกยะวินิจ            รพ.สต.โนนดู่ 
 
ผลของการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อหารูปแบบการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของแกนน าสุขภาพชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง 
279 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาบริบทชุมชน  
2) การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 3) การประชุมคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา 4) การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการเพิ่มข้อก าหนดธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา 5) การปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา 6) การติดตามและประเมินผลโครงการ 7 ) การสรุปผลการ
ด าเนินงา  8) การสรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ และ 9) การประเมินผล ผลการด าเนินงานตามรูปแบบพบว่าด้าน
การมีส่วนร่วมการด าเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก หลังการพัฒนาการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ดี ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานตามรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ต าบลสร้างนกทาคร้ังน้ี เป็นผลจากการมีกระบวนการด าเนินงานเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น า
ที่เข้มแข็ง มีภาคีเครือข่ายและการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายอย่างพอเพียงและ ต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนลดลง  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน โรคไข้เลือดออก ธรรมนูญสุขภาพต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
โรคไข้เลือดออก นอกจากส่งผลต่อการเจ็บป่วยและ การเสียชีวิตของประชาชนแล้ว  ยังส่งผลต่อ

ครอบครัวในด้านเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  รวมทั้งเป็นภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ  ในการ
ด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย  เน่ืองจากที่ผ่านมาการป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นการ
ด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสามารถลดระดับความชุก ชุมของยุงลายได้เพียง
ระยะเวลาสั้นๆ และแนวโน้มของสถานการณ์ของโรคกลับเพิ่มมากขึ้น 

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever-DHF) เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะน า
โรคโดยเร่ิมระบาดในประเทศไทยคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น
ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย จนกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบัน  โดยสถานการณ์       
ของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด ปัจจุบันพบผู้ป่วยได้ทุกๆ ปีอย่างต่อเน่ือง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนน้ันสามารถวิเคราะห์ได้จากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย กล่าวคือ ชุมชนที่พบค่า
ดัชนี ลูกน้ ายุงลายสูง แสดงถึงความเสี่ยงของประชาชนในการมีโอกาสรับเชื้อไข้เลือดออกและความเสี่ยงใน 
การแพร่กระจายของโรคอยู่ในระดับสูง ท าให้ชุมชนน้ันมีแนวโน้มของการเกิดโรคและการระบาดของโรคสูง [1] 

ธรรมนูญสุขภาพ  หมายถึง   “กฎกติกา  ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนโดยชุมชนก าหนดขึ้น
เอง  ประเมินกันเองในชุมชน  แล้วน ามาใช้เพื่อให้เกิดความสุขของคนในชุมชนไม่ใช่แค่เร่ืองการเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย แต่หมายรวมถึงความสุขในทุกๆด้านทั้งร่างกาย  จิตใจ  จิตสังคม  และจิตวิญญาณ” ต าบลสร้างนกทา  
มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพมาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน  2559 และได้ด าเนินการมาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อใช้ธรรมนูญสุขภาพ เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนภายใต้โครงการ “สร้างนกทาประชามีสุข” ทั้งน้ีโดยมุ่งหวังเป้าหมายสูงสุด  คือ  สุขภาวะของชาวต าบล
สร้างนกทาในอีก  ๑๐  ปีข้างหน้า  ด้วยปรัชญาและหลักการแนวคิดสุขภาวะที่ว่า  “คนต าบลสร้างนกทา  อยู่
ดีมีแฮง  ฮักแพงแบ่งปัน  สร้างสรรค์เฮียนฮู้  อยู่เย็นเป็นสุขถ้วนหน้า ภายในสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า ”   

ประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกป ีและสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
เขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่  พบว่า ระหว่างปี 2558 – 2562 มีการะบาดสูงสุดใน
ปีงบประมาณ 2562  พบผู้ป่วยจ านวน 28 ราย คิดเป็นอัตราป่วย  68 ต่อแสนประชากร  สูงสุดเป็นอันดับ
ที่ 1 ของอ าเภอเมืองและอันดับที่ 5 ของจังหวัดอ านาจเจริญ  มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีต้อง
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายซึ่งมี 3 วิธี ดังน้ี  1) วิธีทางกายภาพ ได้แก่ การปิดฝาภาชนะเก็บกักน้ า           
2) วิธีทางเคมี ได้แก่ การใช้ทรายเทมิฟอสก าจัดลูกน้ าแต่อาจจะมีปัญหาสารเคมีตกค้างหรือลูกน้ าสร้างความ
ต้านทานต่อสารเคมีได้ 3) วิธีทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดปลอดภัยที่สุด ได้แก่ การปล่อยปลากินลูกน้ า
ยุงลาย  ด้วยเหตุผลดังกล่าว รพ.สต.โนนดู่ จึงได้ด าเนินโครงการปล่อยปลากินลูกน้ าแทนการใช้สารเคมีก าจัด
ลูกน้ า ส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่  จ านวน 9 
หมู่บ้าน โดยก าหนดเป็นข้อบังคับในธรรมนูญสุขภาพปล่อยปลากินลูกน้ าในแท็งก์ซีเมนต์ในห้องน้ าและโอ่งน้ า
ใช้แทนการใส่ทรายอะเบท  ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน 

จากแนวคิดดังกล่าวท าให้ทราบว่า การที่จะด าเนินงานในชุมชนด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในการพัฒนา ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่เท่าน้ันแต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากชุมชน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทามาใช้ ในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ซึ่งจะท าให้ได้วิธีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  ท าให้เกิดความ
ยั่งยืนของการด าเนินงานและยังสามารถ จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานอื่นๆ ของสาธารณสุขต่อไป 
        



วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใชธ้รรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
2.เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการป้องกนัโรคไข้เลือดออกโดยใชธ้รรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  

อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action research) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่วิจัยน้ีได้ศึกษา ประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่  จ านวน 9 หมู่บ้าน 

อายุระหว่าง  20-60 ปี  ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่ ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ  ในช่วง 1 ปีขึ้นไป  สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความเต็มใจยินดีและสามารถเข้าร่วมตลอด
ระยะเวลาของโครงการ จ านวน 924 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่ จ านวน 9 หมู่บ้าน อายุระหว่าง  
20-60 ปี  ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่ ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  
ในช่วง 1 ปีขึ้นไป จ านวน 924 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ ยามาเน่ 
(Yamane,1973,p.125) จากประชากรทั้งหมด 924 คน โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังน้ี 

สูตร n =   N    
  1+N(e) 
 เมื่อ n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
      N แทน ขนาดประชากร (924 คน) 
        e แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ก าหนด (0.50) 
 
 
 แทนค่าในสูตรจะได้  
   n =    924 
   1+924(0.05) 
  n =     924 
   3.31 
  n = 279.15 ≈279 
จะได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้การวิจัย  เท่ากับ 279 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sample) ประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ
ของ รพ.สต.โนนดู่ จ านวน 9 หมู่บ้าน อายุระหว่าง  20-60 ปี  ที่อาศัยอยู่ ในช่วง 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออก
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เขียนได้ และมีความเต็มใจยินดีและสามารถเข้าร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการ จ านวน 279 คน และให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง แล้วรับคืนมาทั้งหมด  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองที่ใช้เก็บข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ประเภท ดังน้ี 

1) เคร่ืองที่ใช้เก็บข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 1) แบบเก็บข้อมูลทุติยภูมิเพื่อ 
ใช้เก็บข้อมูลบริบทพื้นที่ และเก็บข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน  

2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ใช้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1แบบสอบถามข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากร สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป มีลักษณะข้อ
ค าถามแบบส ารวจรายการ (Check lists)  จ านวน 6 ข้อได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล จ านวน 20 ข้อ  มีลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale)  5 
ระดับ  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี  

5   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
4   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
3   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2   หมายถึง  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
1   หมายถึง   ระดับการมีส่วนร่วม น้อยที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยอาจารย์ที่ป รึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยง  (Reliability) โดยนาแบบสอบถาม  ไปทดลองใช้  (Try Out) กับ 
ประชาชน  ในเขตต าบลสร้างนกทา  จานวน 30 คน ได้ค่า Cronbach`s Coefficient ของแบบสอบถาม  ทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.82 ซึ่งมากกว่า 0.70 แสดงว่าแบบสอบถามน้ีมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ (เกียรติสุดา ศรีสุข,2552,น.144) 

  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยรับสมัคร อสม. ในพื้นที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ด าเนินการอบรม และได้ส่งหนังสือจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนดู่ ไปยังผู้น าชุมชน เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย เก็บ รวบรวมข้อมูล  
ตรวจความสมบูรณ์  ลงรหัสก่อนน าไปบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะด้านประชากร  ได้แก่ จ านวน 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 

 
 



การด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการป้องกันโรค

ไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ   การวิจัยคร้ังน้ีใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการจริงตามกรอบแนวคิดของ Stephen Kemmis และ Mc Taggart 1988 โดยมี 4 
ขั้นตอน ดังน้ี 

1. ขั้นวางแผน ประกอบด้วยการศึกษาบริบท วิเคราะห์บริบทข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรค  การ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อระดมความคิดในการวางแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมที่ได้ 
เพื่อให้มีรูปแบบที่ชัดเจน จนสามารถน าไปสู่การประกาศใช้ในธรรมนูญสุขภาพและน าไปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรม
ต่อไป โดยการประยุกต์กระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

2. การปฏิบัติ (Action) การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานการตามรูปแบบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยได้บรรจุลงใน
ข้อบังคับของธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  ประกอบด้วย    3 หมวด  ดังน้ี 

2.1 ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของ
ระบบสุขภาพ  ต าบลสร้างนกทา ข้อ  7  คนต าบลสร้างนกทา  ร่วมสร้างสุขภาพโดยการส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยูเ่อื้อต่อการมีสุขภาพดี  มีการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วน  ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ  ตลอดทั้งมีการอนุรักษ์  สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม  เพื่อให้คนต าบลสร้างนกทามีสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
มีกิจกรรม ประกอบด้วย   จัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนจัดตั้งธนาคารปลาในทุกหมู่บ้าน  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใน
พื้นที่จัดประกวดคุ้มสะอาด ปลอดลูกน้ ายุงลายการสนับสนุน ส่งเสริมการให้ประชาชนปล่อยปลากระดี่กิน
ลูกน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 

2.2 ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ 
ข้อ  20  คนต าบลสร้างนกทา  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  “ หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน  ในบ้านงาม

และสะอาด ” 
มีกิจกรรม ประกอบด้วย   กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่  (Big Cleaning) 

เดือนละ 1 คร้ัง   กิจกรรมสุ่มประเมินไขว้ระหว่างคุ้มเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความชุกของ ลูกน้ ายุงลาย  สรุป
และรายงานผล สัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยผู้น าชุมชน และ อสม. 

2.3 ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  6  การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
ข้อ  29  คนต าบลสร้างนกทา  ร่วมพัฒนาทางด้านสื่อสารและจัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยหอกระจาย

ข่าว  วิทยุชุมชน  ระบบอินเตอร์เน็ต  ศูนย์เรียนรู้หรือห้องสมุด  ทั้งน้ีตามความเหมาะสม 
มีกิจกรรม ประกอบด้วย  ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าวประจ า  หมู่บ้าน ประชุมให้

ความรู้ด้านโรคไข้เลือดออก  ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง  การสร้างและด าเนินงานเครือข่าย
สุขภาพ 

3. การสังเกต (Observetion) นิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ วิเคราะห์ผลที่ เกิดขึ้น และข้อ
ค้นพบที่ส าคัญในกิจกรรม และสังเคราะห์กระบวนการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 

4. การสะท้อนผล (Reflection) ประกอบด้วย การคืนข้อมูลสู่ชุมชน ถอดบทเรียน เพื่อเป็นข้อมูล 
สะท้อนผลในการพัฒนารูปแบบการด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกในวงรอบประกอบด้วยการสรุปผลการ  

ด าเนินงาน การสรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการประเมินผลพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค 
 



ผลการวิจัย 
ข้ันการวางแผน (Planning) 
การศึกษาบริบท วิเคราะห์บริบทข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรค การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ในชุมชน โดยมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา ผู้น าชุมชนและ
แกนน าสุขภาพ ได้แก่ ผู้น าชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้น าเยาวชนใน
หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา เพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานของ
ชุมชนโดยค้นหาปัญหา สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค และการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้าน เมื่อมีการวิเคราะห์สถานการณ์
แล้วได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ  โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  ได้
ข้อบัญญัติของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย  3 หมวด  ได้แก่ หมวดที่   2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ  ต าบลสร้างนกทา ข้อ  7  ,หมวดที่   4  การสร้าง
เสริมสุขภาพข้อ  20 และหมวดที่  6  การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ ข้อ  29ติดตามและ  
สรุปถอดบทเรียน  
 
ข้ันการลงมือปฏิบัติ (Action) 

ประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่หมวดที่  2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ  
ต าบลสร้างนกทา,หมวดที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ และหมวดที่  6  การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ รายละเอียดดังน้ี 
   1.ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบ
สุขภาพ  ต าบลสร้างนกทา ข้อ  7  คนต าบลสร้างนกทา  ร่วมสร้างสุขภาพโดยการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  
ครอบครัวและชุมชน  มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี  มีการส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วน  ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพ  ตลอดทั้งมีการอนุรักษ์  สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและประเพณีขนบธรรมเนียมที่ดีงาม  เพื่อให้คนต าบลสร้างนกทามีสุขภาวะอย่างยั่งยืน             

กิจกรรม ประกอบด้วย   จัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนจัดตั้งธนาคารปลาในทุกหมู่บ้าน  ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมในพื้นที่จัดประกวดคุ้มสะอาด ปลอดลูกน้ ายุงลายการสนับสนุน ส่งเสริมการให้ประชาชนปล่อยปลา
กระดี่กินลูกน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยผู้น าชุมชนได้ประกาศให้ ตัวแทนครอบครัวมารับปลา
กระดี่ ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม ลดจ านวนลูกน้ ายุงลายในภาชนะกักเก็บน้ าในครัวเรือน  ท าให้ค่า
ความชุกของลูกน้ ายุงลาย (HI) ลดน้อยลงและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนได้ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็น
โรคไข้เลือดออก  

2.ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  4  การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อ  20  คนต าบลสร้างนกทา  
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่  “ หน้าบ้านสวย  หลังบ้านสวน  ในบ้านงามและสะอาด ” 

กิจกรรม ประกอบด้วย   กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดน่าอยู่  (Big Cleaning) 
เดือนละ 1 คร้ัง   กิจกรรมสุ่มประเมินไขว้ระหว่างคุ้มเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความชุกของ ลูกน้ ายุงลาย  สรุป
และรายงานผล สัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยผู้น าชุมชน และ อสม. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคีรัก
และหวงแหนชุมชนของตนเอง และช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆ บริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์
ยุงลาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมคือ สามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนได้ 

3.ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา หมวดที่  6  การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ 



ข้อ  29  คนต าบลสร้างนกทา  ร่วมพัฒนาทางด้านสื่อสารและจัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยหอกระจาย
ข่าว  วิทยุชุมชน  ระบบอินเตอร์เน็ต  ศูนย์เรียนรู้หรือห้องสมุด  ทั้งน้ีตามความเหมาะสม 
มีกิจกรรม ประกอบด้วย  ประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าวประจ า หมู่บ้าน ประชุมให้ความรู้ด้าน
โรคไข้เลือดออก  ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบอย่างทั่วถึง การสร้างและด าเนินงานเครือข่ายสุขภาพผู้วิ จัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันจัดศูนย์เรียนรู้ในชุมชน โดยจัดบอร์ดให้ความรู้แบบถาวรที่ศาลาประชาคมของชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้อ่าน ได้รับรู้ และศึกษาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ท าเอกสารแผ่นพับแจกให้กับ
ประชาชนทุกหลังคาเรือนในชุมชน และสร้างป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ ประชาชนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก การมีส่วนร่วมในการท าลายและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน และมีการเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกโดยมีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน 
 
ข้ันสังเกตการณ์ (Observation) 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม โดยผู้วิ จัย  ทีมงานและเจ้าหน้าที่  ออกนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานของชุมชนจากแผนงานโครงการที่ก าหนดเอา โดยผู้วิจัยได้แ จ้งวัตถุประสงค์ในการนิเทศว่าเป็น
ติดตามงานซึ่งเป็นการท างานอย่างเป็นระบบ คือเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  
และเป็นการกระตุ้นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงาน จากในขั้นน้ีพบว่าชุมชนให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือในการร่วมกจิกรรมเป็นอย่างดี โดยแกนน าสุขภาพชุมชนเป็นแกนน าหลักที่เข้มแข็งในการ
ด าเนินงานคร้ังน้ี แกนน าสุขภาพชุมชนที่มีส าคัญเช่น ผู้น าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน อสม . อบต . ตัวแทนกลุ่ม
ต่างๆ และชาวบ้านต่างก็มีความยินดีพร้อมเพรียง และให้การสนับสนุนเพราะเข้าใจ และรับ รู้ถึงประโยชน์ที่
ตนเองจะได้ เป็นผลที่ให้ทุกฝ่ายต่างก็มีความสุขในการท างาน หรือปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างภาคภูมิใจ 

 
ข้ันการสะท้อนผล (Reflection) 

การสรุปผลการด าเนินงาน โดยใช้เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชนท าให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งในพื้นที่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ .สต .) 
และองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงที่ควรเป็นหน่วยงาน 
ในการจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้มองเห็นรูปแบบและแนวทางที่พอจะสามารถด าเนินการได้ตามศักยภาพของ
หน่วยงานและชุมชน สามารถด าเนินการได้ รวมถึงน าประเด็นดังกล่าวเข้าไปก าหนดเป็นนโยบายและทิศทาง
ในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ  ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสามารถสรุปจากการศึกษารูปแบบการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ โดย 

ประยุกต์ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม  สามารถสรุปได้  8 ขั้นตอน ดังน้ี 1) 
การศึกษาบริบท 2)การประชุมคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพ 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าบัญญัติ
ธรรมนูญสุขภาพ 4) การปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพ 5) การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 6) การสรุปผล
การด าเนินงาน 7) การสรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ 8) การประเมินผลรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้
ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

 



 
การประเมินผลรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้รับการตอบกลับแบบสอบถาม ร้อยละ 100.00 โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.72 อายุเฉลี่ย 44.32 ปี มีสถานภาพสมรสแบบคู่ร้อยละ 92.03 จบการศึกษาสูงสุด 
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 87.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 
5,000 บาท ร้อยละ 58.23  

พบว่าหลังการศึกษารูปแบบการป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบล
สร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ มีระดับการมีส่วนร่วม  ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
อยู่ในระดับดี ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจ าแนกตาม
รายด้าน 

การมีส่วนร่วมรายด้าน X S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2.89 .13 ดี 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ   2.95 .15 ดี 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2.98 .15 ดี 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 2.93 .15 ดี 

  
อภิปรายผล 
รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีความมุ่งหมาย  เพื่อหารูปแบบการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของแกนน าสุขภาพชุมชน ต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่ 
จ านวน 9 หมู่บ้าน อายุระหว่าง  20-60 ปี  ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.โนนดู่ ต าบลสร้างนกทา 
อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ  ในช่วง 1 ปีขึ้นไป จ านวน 279 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ซึ่งผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ ชุมชนประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาบริบท 
2) การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 4) การปฏิบัติตาม
แผน 5) การติดตามและประเมินผลโครงการ 6) การสรุปผลการด าเนินงาน 7) การสรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
8) การประเมินผลรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง 
จังหวัดอ านาจเจริญ  และปัจจัยแห่งความส าเร็จท าให้ชุมชนมีศักยภาพ ในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนเป็นพื้นฐานในกระบวนการ
จัดการ หน่วยงานรัฐระดับพื้นที่สนับสนุนงบประมาณและวิชาการ พร้อมทั้งสร้างแกนน าในชุมชนที่ เข้มแข็ง 
โดยยึดหลักการท างานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายอย่างมีดุลภาพ การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปาณิสรา ภู่โสภา [6] ที่ศึกษาการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ในการป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เทศบาล ต าบลปทุม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญคือความมุ่งมั่นในการท างานของผู้น าการมีส่วนร่วมของชุมชน  และภาครัฐ  โดยมี



ข้อจ ากัดคือบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ โดยจะเห็นว่าการร่วมมือกันของ
ทุกภาคส่วนท าให้สามารถแก้ไขปัญหาในระดับชุมชนได้ดี  และเกิดการท างานอย่างต่ อเน่ืองอีกทั้งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ีหลักการศึกษายังพบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกตามราย  พบว่าหลังการศึกษา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพต าบลสร้างนกทา  อ าเภอเมือง จังหวัด
อ านาจเจริญ มีระดับการมีส่วนร่วม ระดับประชาชนด้านมุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือระดับภาคี  ด้าน
มุมมองเชิงบริหารจัดการหรือระดับกระบวนการ และด้านมุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนาหรือระดับรากฐาน 
อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญร่วม แก้วบุญเรือง[7] ที่ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมกรณีศึกษา: บ้านเล็บเงือก ต าบลโคกส าราญ อ าเภอแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่ขั้นประเมินสุขภาพชุมชน ขั้นวินิจฉัยชุมชนโดยเข้าร่วมประชาคม ขั้นวางแผนโดยเข้า
ร่วมจัดล าดับปัญหาและขั้นด าเนินการโดยจัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม ร่วมบริจาควัสดุ / สิ่งของใน
การจัดซุ้มนิทรรศการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
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