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การรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

นายเมธาวี ดาทา 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน 

บทคัดย�อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค3ศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรค

ไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน 
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญโดยมีกลุ�มตัวอย�างเป4นประชากรโดยศึกษาครัวเรือนในหมู� 6 บ�านภู
ดานกอย โดยคัดเลือกประชาชนท่ีอยู�บ�านอย�างน�อย 4 วันต�อสัปดาห3 จํานวน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน
และสัมภาษณ3เฉพาะผู�ให�ความยินยอมและสามารถสื่อสารกับผู�สัมภาษณ3ได�  โดยแบ�งออกเป4น 2 กลุ�มคือกลุ�ม
ประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกจํานวน 10 ครัวเรือน และกลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออก 
จํานวน 40ครัวเรือน(1:4) โดยวิธีการสุ�มตัวอย�างอย�าง�าย และเครื่องมือท่ีใช�คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ�งออกเป4น 
3 ตอนได�แก�  ข�อมูลลักษณะประชากรศาสตร3 การรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุข และข�อเสนอแนะในการควบคุม ป�องกันโรคไข�เลือดออก  วิเคราะห3ข�อมูลโดยการหา             
ค�าความถ่ี ค�าร�อยละ  ใช�ค�าสถิติทดสอบ Independent t-test 

ผลการวิจัยพบว�าการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ด�านการป�องกันพบว�ากลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกมี
การรับรู�ท่ีมากกว�าผู�ป=วยท่ีไม�เคยเป4นโรคไข�เลือดออก  ด�านการควบคุมโรคพบว�ากลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4น
โรคไข�เลือดออกมีการรับรู�ท่ีมากกว�าผู�ป=วยท่ีไม�เคยเป4นโรคไข�เลือดออก และด�านการเฝ�าระวังพบว�ากลุ�ม
ประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกมีการรับรู�ท่ีมากกว�าผู�ป=วยท่ีไม�เคยเป4นโรคไข�เลือดออก ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะห3ความแตกต�างของคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและ
ประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ระหว�ากลุ�มท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกและไม�เคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกด�วย
ค�าสถิติ Independent t-test แล�วพบว�ากลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยมีคะแนนเฉลี่ยด�านการรับรู�สูงกว�ากลุ�ม
ประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นโรคอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ  รับรู�ของประชาชน  การควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 

 
 
 
 

บทนํา 

โรคไข�เลือดออกนับเป4นปMญหาสาธารณสุขไทยตลอดมาโดยต้ังแต�เริ่มมีการรายงานการระบาดของโรค
ไข�เลือดออกมานานกว�า 50 ปN และเริ่มมีการรายงานการระบาดของโรคไข�เลือดออกอย�างชัดเจน ในปNพ.ศ. 
2501 โดยเฉพาะผู�ป=วยท่ีตรวจพบในเขตกรุงเทพมหานครต้ังแต�นั้นมาก็มีรายงานการระบาดกระจายออกไปทุก
ภูมิภาคของประเทศ  โดยครั้งล�าสุดได�มีรายงานผู�ป=วยรวมยอดต้ังแต�ปN 2559เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2560 
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ท้ังหมด จํานวน 63,310 ราย เสียชีวิต 61 ราย และภาคท่ีมีอัตราป=วยต�อประชากรแสนคนสูงสุดได�แก� ภาคใต�
รองลงมาได�แก� ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดท่ีมีอัตราป=วยต�อประชากรแสนคน
สูงสุด 5 อันดับแรกได�แก� จังหวัดแม�ฮ�องสอน, สงขลา, เชียงใหม�, พัทลุงและปMตตานีซ่ึงเป4นสถิติท่ีน�าเป4นห�วง
เป4นอย�างมาก และไข�เลือดออกก็ยังมีแนวโน�มแพร�ระบาดแบบนี้ไปเรื่อยๆซ่ึงไข�เลือดออกยังเป4นโรคติดต�อท่ี
สร�างความสูญเสียชีวิตและค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด�านเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท้ังท่ีทุกฝ=ายได�ช�วยกันรณรงค3ป�องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได�รับความร�วมมือจากหน�วยงาน
ต�างท้ังภาครัฐและเอกชน พบว�าปMญหาโรคไข�เลือดออกไม�ได�ลดลงมากนัก ยังคงเป4นปMญหาสําคัญใน
ระดับประเทศเรื่อยมาและในปMจจุบันยังไม�มีวัคซีนในการป�องกันโรคไข�เลือดออก ดังนั้นการป�องกันควบคุมโรค
ท่ีได�ผลดีท่ีสุด ยังคงเป4นการกําจัดแหล�งเพาะพันธุ3ลูกน้ํายุงลายและป�องกันไม�ให�ยุงกัด (สํานักงานโรคติดต�อนํา
โดยแมลงกระทรวงสาธารณสุข : 2558 ) 

โดยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน เป4นอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีปMญหาการ
ระบาดของโรคไข�เลือดออกมาอย�างต�อเนื่อง  โดยมีอัตราป=วยต�อประชากรแสนคน  ในปN 2556 – 2558 
เท�ากับ 1985.66, 205.16 และ 902.02 ต�อประชากรแสนคน ตามลําดับ ซ่ึงสูงกว�าเป�าหมาย ( 50ต�อแสน
ประชากร) ในปN 2556 พบมีผู�ป=วยเสียชีวิตจํานวน 1 ราย จะพบว�าการระบาดของโรคไข�เลือดออกส�วนมากจะ
พบผู�ป=วยในช�วงเดือน  มีนาคม – กันยายน ของทุกปN ซ่ึงตรงกับการเปWดภาคเรียนท่ีหนึ่งพอดี แต�ในปN 2559 
ไข�เลือดออกเกิดข้ึนนอกช�วงฤดูกาล คือเกิดข้ึนในเดือน มกราคม 2559และมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดย
การสํารวจดัชนีความชุกของลูกน้ํา จากอสม.พบว�าในบ�านของคนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกก็ยังพบจํานวน
ลูกน้ําเท�าเดิมหรือมากว�าเดิม  ดังนั้นการป�องกันควบคุมโรคท่ีต�อเนื่อง ความร�วมมือจากทุกภาคส�วน จึงเป4น
มาตรการสําคัญท่ีจะช�วยให�การระบาดลดลงได� ในการป�องกันควบคุมโรคไข�เลือดออกในพ้ืนท่ีจําเป4นต�องอาศัย
กลุ�มบุคคลท่ีอาศัยอยู�ในชุมชน รู�จักวิถีชีวิตความเป4นอยู�ของคนในชุมชนและเป4นตัวแทนด�านการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนนั่นคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน หรือเรียกอีกอย�างหนึ่งว�าอสม. โดย อสม.จะทํา
หน�าท่ีเป4นกําลังสําคัญในการสื่อสารข�อมูลด�านสุขภาพจากเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขสู�ชุมชนได�ท่ัวถึงมากข้ึนและ
เป4นแกนนําหลักในการป�องกันควบคุมโรคไข�เลือดออก ได�อย�างท่ัวถึง แต�ถึงกระนั้น โรคไข�เลือดออกก็ยังเกิดข้ึน
ในทุกๆปNและมีแนวโน�มว�าจะรุนแรงมากข้ึน 

ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การรับรู�ของประชาชน และศึกษาความแตกต�างระหว�างกา
รับรู�ของประชาชนท่ีป=วยเป4นไข�เลือดออกและไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรค
ไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลคําโพน อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือจะได�นําผลของการศึกษาไปเป4นแนวทางทีใช�ใน
การวางแผนงาน ปรับปรุง พัฒนา ในการป�องกันควบคุมโรคไข�เลือดออก ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 

2.  เพ่ือวิเคราะห3การรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4น
ไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 
 
รูปแบบการวิจัย 
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รูปแบบการวิจัยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เป4นการวิจัยเชิงสํารวจ 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

เป4นการศึกษาในครัวเรือนกลุ�มตัวอย�างประชากรโดยศึกษาครัวเรือนในหมู� 6 บ�านภูดานกอย โดย
คัดเลือกประชาชนท่ีอยู�บ�านอย�างน�อย 4 วันต�อสัปดาห3 จํานวน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คนและสัมภาษณ3
เฉพาะผู�ให�ความยินยอมและสามารถสื่อสารกับผู�สัมภาษณ3ได�  โดยแบ�งออกเป4น 2 กลุ�มคือกลุ�มประชาชนท่ีเคย
ป=วยเป4นไข�เลือดออกจํานวน 10 ครัวเรือน และกลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออก จํานวน 40
ครัวเรือน(1:4) โดยจํานวน 40ครัวเรือนใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างอย�าง�าย 
 
เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย   

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยในครั้งนี้เป4นแบบสัมภาษณ3รายบุคคลแบ�งออกเป4น 2 ส�วนดังนี้ 
ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป ได�แก� เพศ อายุ รายได� อาชีพ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  
  ระยะเวลาการพักอาศัย  
ส�วนท่ี 2 การรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ส�วนท่ี 3 ข�อเสนอแนะในการควบคุม ป�องกันโรคไข�เลือดออก 

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย  

1.ความเท่ียงตรงด�านเนื้อหา นําแบบสอบถามเสนออาจารย3ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจทาน และ ผู�ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู�เชี่ยวชาญรวมท้ังสิ้น 4 ท�านได�แก�    นักวิชาการสาธารณสุข 2 ท�าน   เจ�าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 
ท�าน  ตรวจสอบความถูกต�องในการใช�ภาษาและความชัดเจนของภาษาความสอดคล�องกับวัตถุประสงค3 คลอบ
คลุมกับเนื้อหาท่ีต�องการศึกษา โดยถือเกณฑ3ความสอดคล�องและการยอมรับของผู�ทรงคุณวุฒิจากนั้นนําผลมา
พิจารณาหาค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

2.นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก�ไขแล�วไปทดลองใช� (try-out) กับประชาชนตําบลนาหว�า อําเภอปทุม
ราชวงษา จังหวัดอํานาจเจริญ ซ่ึงมีคุณลักษณะใกล�เคียงกับกลุ�มตัวอย�างท่ีจะศึกษาจํานวน 30 คน 

3.เพ่ือศึกษาหาความเชื่อ ม่ันของแบบสอบถามนําแบบสอบถามท่ีได� ไปหาค�าความเชื่อ ม่ัน 
(Reliability)โดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ=าของครอนบาค (Cronboch’s alpha coefficient) ค�าความเชื่อม่ัน 
เท�ากับ  0.838 
 แบบสอบถามท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย คําถามประเภทต�าง ๆ โดย
แบ�งออกเป4น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป4นส�วนท่ีเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง อายุ รายได�ต�อเดือน  อาชีพ 
สถานภาพ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีพักอาศัย ซ่ึงเป4นคําถามท่ีให�ผู�ตอบเลือกเพียงคําตอบเดียวโดยลักษณะ
ของแบบสอบถามเป4นแบบมีหลายคําตอบให�เลือก 

ตอนท่ี 2    เป4นลักษณะของแบบสอบถามเป4นแบบปลายปWด (Close-ended Questions) แบบ 
Rating  Scale สอบถาเมเรื่องการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข 
เป4นข�อคําถามแบบเลือกคําตอบ ใช� ไม�ใช� ไม�ทราบ  15 ข�อโดยมีเกณฑ3การให�คะแนน ดังนี้ 

 ข�อความท่ีถูกใช�     ใช�  1 คะแนน 
    ไม�ใช�  0 คะแนน 
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    ไม�ทราบ  0 คะแนน 
 ข�อความท่ีผิดใช�  ใช�  0 คะแนน 
    ไม�ใช�  1 คะแนน 
    ไม�ทราบ  0 คะแนน 

 การตัดสินระดับความรู�ในการวิจัยครั้งนี้ ใช�เกณฑ3การแบ�งระดับความรู�ของบลูม (Bloom,1971) ได�
ระดับความรู�ดังนี้ 

ระดับความรู�สูง หมายถึง มีระดับคะแนนต้ังแต� 70% ข้ึนไป 
ระดับความรู�ปานกลาง หมายถึง มีระดับคะแนนระหว�าง 50 - 69% 
ระดับความรู�ต่ํา หมายถึง มีระดับคะแนนน�อยกว�า 50% 

    ตอนท่ี 3 เป4นส�วนแบบปลายเปWด (Open-ended Questions) ให�แสดงความคิดเห็นในการควบคุม 
ป�องกันโรคไข�เลือดออก 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข&อมูล 

1. ผู�วิจัยติดต�อ ประสานงานกับผู�นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู�บ�าน และผู�ช�วยเก็บข�อมูล 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค3 และรูปแบบวิธีการเก็บข�อมูลเพ่ือให�ไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ประชาสัมพันธ3ให�ประชาชนได�รับทราบว�าจะเข�าไปเก็บข�อมูล 
3. ผู�วิจัยและผู�ช�วยเก็บข�อมูล ดําเนินการเก็บข�อมูล สัมภาษณ3ประชาชนท่ีเป4นกลุ�มตัวอย�างระหว�าง

วันท่ี 10 มกราคม – 10 กุมภาพันธ3 2560  ช�วงเวลา16.30 -18.30 น. 
4. รวมรวมแบบสัมภาษณ3  บันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร3 และประมวลผลด�วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร3สําเร็จรูป 
 
การวิเคราะห�ข&อมูลและสถิติท่ีใช& 

1. การวิเคราะห3ข�อมูลท่ัวไปของกลุ�มตัวอย�างโดยใช�สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ  
2. การวิเคราะห3การรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข โดย

ใช�สถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร�อยละ  
3. การวิเคราะห3การรับรู�กลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออก และกลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วย

เป4นไข�เลือดออก หาความแตกต�าง โดยใช�สถิติ  Independent t-test 
 
ผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป  
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ตารางท่ี 1 การแจกแจงความถ่ีและร�อยละของข�อมูลท่ัวไป 
ข&อมูลท่ัวไป ความถ่ี ร&อยละ 
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1. อายุ  
31 - 40  ปN      
41 - 50  ปN 
51 - 60  ปN   
61 - 70  ปN   
71 ปNข้ึนไป 

     รวม 
2. รายได& /เดือน 

ตํ่ากว�า 3,000 บาท   
3,000 - 10,000  บาท 
10,000 – 50,000 บาท             
รวม 

3. อาชีพ  
เกษตรกร   
รับจ�าง   
ลูกจ�าง 
ค�าขาย   

4. รับราชการ 
แม�บ�าน/พ�อบ�าน  
รวม 

5. สถานภาพ 
โสด    
สมรส   
หย�าร�าง/หม�าย/แยกกันอยู� 
รวม 

6. ระดับการศึกษา  
ตํ่ากว�าประถมศึกษาปNท่ี 6  
ประถมศึกษาปNท่ี 6 
มัธยมศึกษาปNท่ี 3   

 
6 
7 
15 
16 
6 
50 
 
3 
38 
9 
50 

 
33 
5 
2 
5 
1 
4 
50 

 
2 
43 
5 
50 
 
5 
13 
11 

 
12 
14 
30 
32 
12 
100 

 
6 
76 
18 
100 

 
66 
10 
4 
10 
2 
8 

100 
 
4 
86 
10 
100 

 
10 
26 
22 
 

ข&อมูลท่ัวไป ความถ่ี ร&อยละ 
มัธยมศึกษาปNท่ี 6/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.    
ปริญญาตรี 

12 
7 
2 

24 
14 
4 
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รวม 
  

7. ระยะเวลาการพักอาศัย 
มากากว�า 1 ปN แต�น�อยกว�า  5 ปN   
5 ปN      
5 ปNข้ึนไป 
รวม 

 

50 
 

 
3 
4 
47 
50 

100 
 
 
6 
8 
94 
100 

 
จากตารางท่ี 1 จากผู�ตอบแบบสอบถาม 50 คน ส�วนใหญ�อยู�ในช�วงอายุ 60-70 ปN คิดเป4นร�อยละ 32  

รายได�ต�อเดือน 3,000-10,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป4นร�อยละ 76  อาชีพเกษตรกร 33 คน คิดเป4นร�อย
ละ 66  สถานภาพสมรส 43 คน คิดเป4นร�อยละ 86 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปNท่ี 6/ปวช. จํานวน 12 คน 
คิดเป4นร�อยละ 24  ระยะเวลาพักอาศัย 5 ปNข้ึนไป 47 คน คิดเป4นร�อยละ 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 2 ศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 

 ผลการวิเคราะห3การรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน การวิเคราะห3โดยการแจกแจงความถ่ี และร�อยละ แสดงรายละเอียดใน
ตาราง 2 ถึงตาราง 4 

ตารางท่ี 2  การแจกแจงความถ่ี และร�อยละ ศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุม
ป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ด�านการป�องกันโรคจําแนกเป4นรายข�อ 
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ข&อสัมภาษณ�ด&านการป:องกันโรค 

 

ระดับการรับรู&ต�อการ 

ปฏิบัติงานของ อสม. 

เคยป=วย ไม�เคยป=วย 

ความถ่ี ร&อยละ ความถ่ี ร&อยละ 

1.1 อสม.ของท�านให�ความรู�เก่ียวกับไข�เลือดออกแก�
ตัวท�านและครอบครัว 

2 20 20 
 

50 

1.2 อสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�าน
และครอบครัวผ�านหอกระจายข�าวเป4นประจํา 

3 30 7 17.5 

1.3 อสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�าน
และครอบครัวด�วยการสอนหรือบอกด�วยวาจา 

5 50 25 62.5 

1.4 อสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�าน
และครอบครัวด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับ 

1 10 4 10 

1.5 อสม.ทําการสํารวจ/นับภาชนะท่ีเป4นแหล�ง
เพาะพันธุ3ยุงลายท่ีบ�านของท�าน 1 ครั้ง/สัปดาห3 

9 90 11 27.5 

1.6 อสม.ได�ทําการใส�ทรายป�องกันลูกน้ําและแนะนํา
วิธีการใส�ในบ�านของท�าน 

7 70 25 62.5 

1.7 อสม.ได�ทําลายเพาะพันธุ3ยุงลายในบ�านของท�าน
และแนะนําวิธีการดูแล 

9 90 17 42.5 

1.8 อสม.ได�แนะทําวิธีการแบบภูมิปMญญาชาวบ�านใน
การป�องกันและทําลายแหล�งเพาะพันธุ3ยุง เช�น 
ปMwนปูนแดงกินหมากไปตากแห�ง ใส�ลงไปในโอ�งน้ํา  
การเลี้ยงปลาหางนกยูงเพ่ือกินลูกน้ํา เป4นต�น 

10 100 9 22.5 

จากตารางท่ี 2 จากการศึกษาพบว�าประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู� ในเรื่องอสม.ได�
แนะทําวิธีการแบบภูมิปMญญาชาวบ�านในการป�องกันและทําลายแหล�งเพาะพันธุ3ยุง เช�น ปMwนปูนแดงกินหมากไป
ตากแห�ง ใส�ลงไปในโอ�งน้ํา  การเลี้ยงปลาหางนกยูงเพ่ือกินลูกน้ํา เป4นต�น มากท่ีสุด ร�อยละ 100 และมีการรับรู�
ในเรื่องอสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�านและครอบครัวด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับ น�อย
ท่ีสุด ร�อยละ10  ส�วนประชนชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู� ในเรื่องอสม.ของท�านให�ความรู�เรื่อง
ไข�เลือดออกแก�ท�านและครอบครัวด�วยการสอนหรือบอกด�วยวาจา กับเรื่องอสม.ได�ทําการใส�ทรายป�องกัน
ลูกน้ําและแนะนําวิธีการใส�ในบ�านของท�าน มากท่ีสุด ร�อนละ 25 และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านให�ความรู�
เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�านและครอบครัวด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับ น�อยท่ีสุด ร�อยละ 10 
 

ตารางท่ี 3  การแจกแจงความถ่ี และร�อยละ ศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุม
ป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ด�านการเฝ�าระวังโรคจําแนกเป4นรายข�อ 
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ข&อสัมภาษณ�ด&านการเฝ:าระวังโรค 

 

 

ระดับการรับรู&ต�อการ 

ปฏิบัติงานของ อสม. 

เคยป=วย ไม�เคยป=วย 

ความถ่ี ร&อยละ ความถ่ี ร&อยละ 

2.1 อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/คัดกรองผู�ป=วยในเขต
พ้ืนท่ีของท�าน เป4นระยะๆ 

7 70 4 10 

2.2 อสม.ของท�านได�แนะนําถึงอาการท่ีเป4นลักษณะ
เด�นของไข�เลือดออก เม่ือมีอาการให�นําส�ง รพ.สตทันที 

9 90 11 27.5 

2.3 อสม.ของท�านได�แนะนําอาการและวิธีการดูแลแก�
ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�ง
ป�องกันยุงกัดเพ่ือลดการแพร�กระจายโรคในชุมชน  

10 100 11 27.5 

2.4 อสม.ของท�านได�ติดตามอาการของผู�ป=วยอย�าง
ใกล�ชิด 

7 70 11 27.5 

จากตารางท่ี 3 จากการศึกษาพบว�าประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่องอสม.ของ
ท�านได�แนะนําอาการและวิธีการดูแลแก�ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�งป�องกันยุงกัด
เพ่ือลดการแพร�กระจายโรคในชุมชน มากท่ีสุด ร�อยละ 100 และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/
คัดกรองผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของท�าน เป4นระยะๆ กับเรื่องอสม.ของท�านได�ติดตามอาการของผู�ป=วยอย�างใกล�ชิด 
น�อยท่ีสุด ร�อยละ 70 ส�วนประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่อง   อสม.ของท�านได�แนะนํา
ถึงอาการท่ีเป4นลักษณะเด�นของไข�เลือดออก เม่ือมีอาการให�นําส�ง รพ.สตทันที เรื่อง อสม.ของท�านได�แนะนํา
อาการและวิธีการดูแลแก�ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�ง เรื่อง อสม.ของท�านได�ติดตาม
อาการของผู�ป=วยอย�างใกล�ชิด มากท่ีสุด ร�อยละ 27.5 และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/คัด
กรองผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของท�าน เป4นระยะๆ น�อยท่ีสุด ร�อยละ 10 
 

ตารางท่ี 4  การแจกแจงความถ่ี และร�อยละ ศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุม
ป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ด�านการความคุมโรคจําแนกเป4นรายข�อ 

 

ข&อสัมภาษณ�ด&านการการควบคุมโรค 

 

ระดับการรับรู&ต�อการ 

ปฏิบัติงานของ อสม. 

เคยป=วย ไม�เคยป=วย 
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 ความถ่ี ร&อยละ ความถ่ี ร&อยละ 

3.1  ท�านทราบข�าวการระบาดของไข�เลือดออกใน
ชุมชน จาก อสม.ของท�าน 

8 80 11 27.5 

3.2 ท�านทราบข�าวของเพ่ือนบ�านท่ีป=วยไข�เลือดออก 
จาก อสม.ของท�านภายใน 24 ชม.เม่ือทราบว�าป=วย
เป4นไข�เลือดออก 

9 90 18 45 

3.3 เม่ือเกิดการระบาดในละแวกบ�านของท�าน อสม.
ต�องดําเนินการดังต�อไปนี้ 
- สํารวจแหล�งเพาะพันธุ3ลูกน้ํายุงลาย 
- ใส�ทรายใส�ปลากินลูกน้ําในภาชนะน้ําขัง 
- คํ่าภาชนะและทําลายแหล�งเพาะพันธุลูกน้ํา

ยุงลาย 
- พ�นหมอกควันในละแวกบ�านผู�ป=วย

ไข�เลือดออกและบ�านใกล�เคียง 

10 10 31 77.5 

จากตารางท่ี 4 จากการศึกษาพบว�าประชนชท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่องเม่ือเกิดการ
ระบาดในละแวกบ�านของท�าน อสม.ต�องดําเนินการดังต�อไปนี้สํารวจแหล�งเพาะพันธุ3ลูกน้ํายุงลายใส�ทรายใส�
ปลากินลูกน้ําในภาชนะน้ําขังคํ่าภาชนะและทําลายแหล�งเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย พ�นหมอกควันในละแวกบ�าน
ผู�ป=วยไข�เลือดออกและบ�านใกล�เคียง มากท่ีสุด ร�อยละ100 และมีการรับรู�ในเรื่องท�านทราบข�าวการระบาดของ
ไข�เลือดออกในชุมชน จาก อสม.ของท�าน น�อยท่ีสุด ร�อยละ 80 ส�วนประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมี
การรับรู�ในเรื่องเม่ือเกิดการระบาดในละแวกบ�านของท�าน อสม.ต�องดําเนินการดังต�อไปนี้สํารวจแหล�ง
เพาะพันธุ3ลูกน้ํายุงลายใส�ทรายใส�ปลากินลูกน้ําในภาชนะน้ําขังคํ่าภาชนะและทําลายแหล�งเพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลาย พ�นหมอกควันในละแวกบ�านผู�ป=วยไข�เลือดออกและบ�านใกล�เคียง มากท่ีสุด ร�อยละ77.5 และมีการรับรู�
ในเรื่องท�านทราบข�าวการระบาดของไข�เลือดออกในชุมชน จาก อสม.ของท�าน น�อยท่ีสุด ร�อยละ 27.5 

 
ตอนท่ี 3 ศึกษาการรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออก
ต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 
 ผลการวิเคราะห3การรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4น
ไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ใช�การ
วิเคราะห3ทางสถิติ Independent t-test ในตารางท่ี 5 
 
 ตารางท่ี 5 การรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4น
ไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 
 

กลุ�ม N  S.D. t Sig. 

กลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วย 10 10.40 2.17 5.94 .00    
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กลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วย 40 5.65 2.28   

จากตาราท่ี 5 จากการศึกษาพบว�ากลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วย มีค�าเฉลี่ยด�านการรับรู�  10.40 และมี
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  2.17  ส�วนกลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วย มีค�าเฉลี่ยด�านการรับรู� 5.65  และมีส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  2.28  ซ่ึงเม่ือวิเคราะห3ความแตกต�างของคะแนนเฉลี่ยเก่ียวกับการรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4น
ไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ระหว�ากลุ�มท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกและไม�เคยป=วยเป4นโรค
ไข�เลือดออกด�วยค�าสถิติ Independent t-test แล�วพบว�ากลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยมีคะแนนเฉลี่ยด�านการรับรู�
สูงกว�ากลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นโรคอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 

อธิปายผล 
 การศึกษาเรื่องการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคําโพน อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ มีวัตถุประสงค3ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรค
ไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน และเพ่ือศึกษาการรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�
เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน โดยมีกลุ�มตัวอย�างจํานวน 50 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 โดยแบ�ง
ออกเป4น 2 กลุ�มคือกลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกจํานวน 10 ครัวเรือน และกลุ�มประชาชนท่ีไม�เคย
ป=วยเป4นไข�เลือดออก จํานวน 40ครัวเรือน(1:4) โดยวิธีการสุ�มตัวอย�างอย�าง�ายและเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้ง
นี้ ได�แก� แบบสอบถาม วิเคราะห3ข�อมูลโดยการหา ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช�ค�าสถิติทดสอบ 
Independent t-test สามารถสรุปผลอภิปรายผลและให�ข�อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากการศึกษาวิจัยการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�านตาม คู�มือการจัดการโรคติดต�อท่ีมียุงลายเป4นพาหะสําหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน ของสํานักโรคติดต�อโดยแมลงกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข ได�กล�าวถึงการ
ป�องกันโรคไข�เลือดออกไว� 3ระยะคือ การป�องกันโรค การเฝ�าระวัง การควบคุมโรค โดยได�ผลการศึกษาดังนี้คือ 

การป:องกันโรค จาการตอบแบบสอบถามพบว�าประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู� ใน
เรื่องอสม.ได�แนะทําวิธีการแบบภูมิปMญญาชาวบ�านในการป�องกันและทําลายแหล�งเพาะพันธุ3ยุง เช�น ปMwนปูนแดง
กินหมากไปตากแห�ง ใส�ลงไปในโอ�งน้ํา  การเลี้ยงปลาหางนกยูงเพ่ือกินลูกน้ํา เป4นต�น มากท่ีสุด และมีการรับรู�
ในเรื่องอสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�านและครอบครัวด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับ น�อย
ท่ีสุดส�วนประชนชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู� ในเรื่องอสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�
ท�านและครอบครัวด�วยการสอนหรือบอกด�วยวาจา กับเรื่องอสม.ได�ทําการใส�ทรายป�องกันลูกน้ําและแนะนํา
วิธีการใส�ในบ�านของท�าน มากท่ีสุด และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกแก�ท�านและ
ครอบครัวด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับ น�อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย การรับรู�ของประชาชนต�อการ
ควบคุมป�องภัยไข�เลือดออกของอาสาสมัครประจําหมู�บ�าน อําเภอบ�านคา จังหวัดราชบุรี ( จ�าเอกกิตติ ยิ้ม
สงวน,2553 ) 
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การเฝ:าระวัง จาการตอบแบบสอบถามพบว�าประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่องอ
สม.ของท�านได�แนะนําอาการและวิธีการดูแลแก�ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�งป�องกัน
ยุงกัดเพ่ือลดการแพร�กระจายโรคในชุมชน มากท่ีสุด และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/คัดกรอง
ผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของท�าน เป4นระยะๆ กับเรื่องอสม.ของท�านได�ติดตามอาการของผู�ป=วยอย�างใกล�ชิด น�อยท่ีสุด 
ส�วนประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่อง   อสม.ของท�านได�แนะนําถึงอาการท่ีเป4นลักษณะ
เด�นของไข�เลือดออก เม่ือมีอาการให�นําส�ง รพ.สตทันที เรื่อง อสม.ของท�านได�แนะนําอาการและวิธีการดูแลแก�
ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�ง เรื่อง อสม.ของท�านได�ติดตามอาการของผู�ป=วยอย�าง
ใกล�ชิด มากท่ีสุด และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/คัดกรองผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของท�าน เป4น
ระยะๆ น�อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย ปMจจัยเสี่ยงต�อการเป4นไข�เลือดออก ของประชนชนในเขตอําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี (มงคล เกตุพันธุ3,2550) 

การควบคุมโรค จากการตอบแบบสอบถามพบว�าประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ใน
เรื่องอสม.ของท�านได�แนะนําอาการและวิธีการดูแลแก�ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�ง
ป�องกันยุงกัดเพ่ือลดการแพร�กระจายโรคในชุมชน มากท่ีสุด และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/
คัดกรองผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของท�าน เป4นระยะๆ กับเรื่องอสม.ของท�านได�ติดตามอาการของผู�ป=วยอย�างใกล�ชิด 
น�อยท่ีสุด ส�วนประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นไข�เลือดออกมีการรับรู�ในเรื่อง   อสม.ของท�านได�แนะนําถึงอาการท่ี
เป4นลักษณะเด�นของไข�เลือดออก เม่ือมีอาการให�นําส�ง รพ.สตทันที เรื่อง อสม.ของท�านได�แนะนําอาการและ
วิธีการดูแลแก�ญาติผู�ป=วยเพ่ือไม�ให�แพร�กระจายโรค เช�นให�นอนในมุ�ง เรื่อง อสม.ของท�านได�ติดตามอาการของ
ผู�ป=วยอย�างใกล�ชิด มากท่ีสุด และมีการรับรู�เรื่อง อสม.ของท�านมมีการสํารวจ/คัดกรองผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีของ
ท�าน เป4นระยะๆ น�อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย ความรู�ทัศนคติและการปฏิบัติในการป�องกันและควบคุม
โรคไข�เลือดออก ของผู�นําชุมชน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธวัชชัย เรืองทอง,2548) 

2. จาการศึกษาวิจัยการรับรู�ของประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นไข�เลือกออกและประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4น
ไข�เลือดออกต�อการปฏิบัติงานควบคุมป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�านพบว�า 
กลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกมีคะแนนเฉลี่ยด�านการรับรู�สูงกว�ากลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4น
โรคไข�เลือดออกซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย  การรับรู�ของประชาชนต�อการควบคุมป�องภัยไข�เลือดออกของ
อาสาสมัครประจําหมู�บ�าน อําเภอบ�านคา จังหวัดราชบุรี( จ�าเอกกิตติ ยิ้มสงวน,2553 ) 
 
ข&อยุติ 
 จาการทําวิจัยครั้งนี้พบว�ากลุ�มประชาชนมีการรับรู�ในเรื่องการควบคุมโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข 
มากท่ีสุก และกลุ�มประชาชนท่ีเคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออกมีการรับรู�ของประชาชนต�อการปฏิบัติงานควบคุม
ป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข สูงกว�ากลุ�มประชาชนท่ีไม�เคยป=วยเป4นโรคไข�เลือดออก 

ข&อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช& 
1. เพ่ิมการให�ความรู�เรื่องไข�เลือดออกด�วยการแจกเอกสารหรือแผ�นพับและเพ่ิมการสํารวจ/คัดกรอง

ผู�ป=วยในเขตพ้ืนท่ีให�มากข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมโรคเม่ือเกิดไข�เลือดออก  
2. ข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาการป�องโรคไข�เลือดออกได�เป4นอย�างดี 
ข&อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต�อไป 
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ศึกษาปMจจัยท่ีทําให�เกิดโรคไข�เลือดออกในเขต พ้ืนท่ีรับผิดชอบโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลคํา
โพน อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ  อ.ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ3  และผู�ทรงคุณวุฒิท่ีให�คําแนะนําเป4นอย�างดียิ่ง เพ่ือนร�วมงาน 
และพ่ีน�อง อสม. จังหวัดอํานาจเจริญ ท่ีทําให�การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล�วงได�ด�วยดี 
สถานะองค�ความรู& 

การพัฒนารูปแบบป�องกันไข�เลือดออกท่ีผ�านมา เป4นการกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีมาจากระดับ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาครั้งนี้เป4นการศึกษาเพ่ือหาปMญหาและแนวทางแก�ไขให�ปMญหาลดลง
และให�ประชาชนห�างไกลจากไข�เลือดออก 
 
เอกสารอ&างอิง 

สํานักโรคติดต�อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.คู�มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงและ
โรคไข�เลือดออกเดงกี; 2558 

สํานักโรคติดต�อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู�มือการจัดการโรคติดต�อท่ีมี
ยุงลายเป4นพาหะสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน; 2559 

มงคล เกตุพันธุ3 .ปMจจัยเสี่ยงต�อการเป4นไข�เลือดออก ของประชนชนในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี; 2550 

จ�าเอกกิตติ ยิ้มสงวน.การรับรู�ของประชาชนต�อการควบคุมป�องภัยไข�เลือดออกของอาสาสมัครประจํา
หมู�บ�าน อําเภอบ�านคา จังหวัดราชบุรี .มหาวิทยาลัยศิลปกร :2553 

ธวัชชัย เรืองทอง.ความรู�ทัศนคติและการปฏิบัติในการป�องกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก ของผู�นํา
ชุมชน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา; 2548 

ผ�องศรี พูลทรัพทย3 และคณะ.การพัฒนาพฤติกรรมการป�องกันโรคไข�เลือดออกของอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจําหมู�บ�าน (อสม.) โดยการส�งเสริมการทํางานแบบมีส�วนร�วมตามสภาพจริง รพ.สต.ท�าผา     
อ.บ�านโป=ง จ.ราชบุรี.2558 
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