
 
 

  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  

เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 

 

อภินนัท ์ ทองอินทร์
*
 

รองศาสตราจารย ์ พพิฒัน ์ ไทยอารี
**
 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็  

2) เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง 

จังหวัดภเูกต็ ในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  

3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลต าบลเทพ

กระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ ท าการเกบ็ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากประชาชนเทศบาล

ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผลการศึกษา

พบว่า 

1.   ผลการศึกษาความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มีความรู้มากที่สุด คือ ค าถาม

เร่ืองโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในฤดูฝน 

2.   ผลการศึกษาความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่มี

ความรู้มากที่สุด คือ การนอนในมุ้งนับเป็นวิธีหน่ึงในการป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน าโรค

ไข้เลือดออกกดั 

3.   ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมค้นหา

ปัญหาและสาเหตุของปัญหามากที่สุด คือ การรับทราบสถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจและวางแผนน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมเสนอใน

การจัดท าแผนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้านการมีส่วนร่วมใน

ด้านการปฏบัิติงานตามแผนมากที่สดุ คือ การมีส่วนร่วมท าความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบ

บ้าน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุข์องสตัว์ที่เป็นพาหะ ด้านการมีส่วนร่วมในด้านการติดตามและ

ประเมินผลน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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4. ผลการศึกษาสมมติฐานเร่ืองประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง

กนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน นอกจากน้ี ระดับความรู้โรค

ไข้เลือดออกไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

 

บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคภัยอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี ท าให้การด าเนินชีวิตของประชาชนมีอายุขัยเฉล่ียยืนยาวข้ึน แต่ยังมีบางโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ

ต่อสขุภาพของประชาชน หน่ึงในน้ัน คือ โรคไข้เลือดออก โดยโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะ

ในการน าโรคและมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ยุงลายมักอาศัยอยู่ตามบ้านเรือน

บริเวณที่มีลักษณะเป็นมุมอบั แสงแดดส่องไม่ถึงและบริเวณที่มีน า้ขัง 

จังหวัดภูเกต็เป็นอีกจังหวัดหน่ึงที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

ซ่ึงพบว่าอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อ าเภอถลาง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเกต็, 

2558) โดยอ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ มีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ านวน 47 ราย คิดเป็น

อตัราป่วย 51.21 ต่อแสนประชากร ลักษณะการกระจายโรคไข้เลือดออกพบว่า ต าบลศรีสุนทรมี

อตัราป่วยมากที่สุด รองลงมาคือ ต าบลป่าคลอก ต าบลไม้ขาว และต าบลเทพกระษัตรี ตามล าดับ 

(ศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอถลาง, 2558) 

ในขณะเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ มีความรับผิดชอบใน

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และ หมุ่ที่ 7 บางส่วน โดยหมู่ที่ 1 ประกอบไปด้วยชุมชนบ้านหินรุ่ย 

ชุมชนบ้านเคียน ชุมชนบ้านบ่อกรวด และชุมชนบ้านค่าย หมู่ที่ 2 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบ่อ

กรวดบางส่วนหมู่ที่ 3 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเหรียง และหมู่ที่ 7 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านนาใน 

(เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี, 2554) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาลต าบล

เทพกระษัตรี ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพ่นสารเคมีและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการลงพ้ืนที่พูดคุยสอบถาม ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและ

แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงลายเท่าน้ัน ในส่วนความร่วมมือของประชาชนในเทศบาลต าบลเทพ

กระษัตรีส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รัฐเป็นผู้ด าเนินการ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ ว่ามีระดับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยเพียงไร รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความรู้ในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยในคร้ังน้ีเพ่ือใช้เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการวางแผนการ
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ด าเนินงานและเป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของเทศบาล

ต าบลเทพกระษัตรีให้มีประสทิธผิลในระยะยาวต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.   เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 

2.   เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 

อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ าแนกตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

3.   เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความรู้กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาล

ต าบลเพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าไดร้บั 

การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ โดยประโยชน์ที่คาเดว่าได้รับ ดังน้ี 

1.   สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และสนับสนุนให้ประชาชน ได้มี

ส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ิมมากขึ้น 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการด าเนินกาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ 

ในคร้ังน้ี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 

อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ จ านวน 400 คน 

2.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก มีลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่หรือไม่ ซ่ึง

ค าถามมีทั้งหมด 20 ข้อ โดยค าถาม 20 ข้อ แบ่งออกเป็น ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกจ านวน 10 

ข้อ ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพ

กระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ จ านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น การมีส่วนร่วมในการค้นหา
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ปัญหาและสาเหตุของปัญหา จ านวน 4 ข้อ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน จ านวน 4 

ข้อ การมีส่วนร่วมในการปฏบัิติงานตามแผน จ านวน 4 ข้อ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผล จ านวน 3 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถามในส่วนที่ 3 ผู้วิจัยก าหนดคะแนนในการตอบ

แบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้  

 

ตารางที ่1.1 แสดงระดับการมีส่วนร่วมและระดับการให้ค่าคะแนน 

ระดบัการมีส่วนร่วม  ระดบัการใหค้ะแนน 

มากที่สดุ  5 

มาก  4 

ปานกลาง  3 

น้อย  2 

น้อยที่สดุ  1 

 

ผลการวิจยั 

การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีช่วงอายุต ่ากว่า 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 29.3 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีระดับการศึกษาในระดับ

มัธยมปลาย/ปวช. หรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 54.3 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 

บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พบว่า  

ประชาชนเขตเทศบาลต าบลเทพกระษัตรีมีความรู้มากที่สุด คือ ค าถามเร่ืองโรคไข้เลือดออกแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็วในฤดูฝน ซ่ึงตอบถูกจ านวน 387 คนคิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมา คือ 

ค าถามในเร่ืองผู้ป่วยที่อยู่ภาวะชอ็กจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเยน็ ชีพจรเบาเร็ว ซ่ึงตอบ

ถูกจ านวน 373 คนคิดเป็นร้อยละ 93.3 ส่วนค าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุด คือ  ค าถาม

เร่ืองบุคคลที่เป็นโรคไข้เลือดออก สามารถรับประทานอาหารที่มีลักษณะสีด าหรือแดง ซ่ึงตอบถูก

จ านวน 93 คนคิดเป็นร้อยละ 23.3 ในขณะที่การศึกษาความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกของประชากรเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี พบว่า ค าถามเร่ืองการนอนในมุ้งนับเป็นวิธี

หน่ึงในการป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน าโรคไข้เลือดออกกัด ซ่ึงตอบถูกจ านวน 381 คนคิดเป็นร้อย

ละ 95.3 รองลงมาเป็นค าถามเร่ือง การปิดฝาภาชนะเกบ็น ้าและการคว ่าภาชนะที่ไม่ได้ใช้ ช่วย

ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะไข้เลือดออกวางไข่ได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงตอบถูกจ านวน 376 คนคิดเป็นร้อย
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ละ 94.0 ส่วนค าถามที่มีความรู้น้อยสุด คือ ค าถามเร่ืองการใส่เสื้อผ้าสีทบึหรือด า ไม่เป็นที่สนใจ

ของสตัว์พาหะน าโรคไข้เลือดออก ซ่ึงตอบถูกจ านวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 30.3 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก พบว่า ประชากรเทศบาลต าบลเทพกระษัตรีโดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง x  = 3.027 เมื่อแบ่งเป็น

ด้าน มีรายละเอยีดดังน้ี 

3.1  ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหามากที่สุด 

คือ ประชากรเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี มีการรับทราบสถานการณ์ระบาดโรคไข้เลือดออกใน

ชุมชน x  = 3.50  

3.2  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนน้อยที่สุด คือ การมี

ส่วนร่วมเสนอในการจัดท าแผนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก x  = 

2.56 

3.3  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏบัิติงานตามแผนมากที่สุด คือ การมีส่วน

ร่วมท าความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้าน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ที่เป็น

พาหะ x  = 3.68 

3.4  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลน้อยที่สุด คือ การมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก x = 2.50 

 

ส่วนที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

4.1 เพศที่แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลางไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต าบลเทพ

กระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็แตกต่างกนั 

4.2  ระดับความรู้โรคไข้เลือดออกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ไม่มี

ความสมัพันธก์นั 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ มี

ประเดน็ส าคัญที่จะน ามาอภิปรายผลดังต่อไปน้ี 

1.   เพศที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาล

ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก เพศชายและเพศหญิง
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เทศบาลต าบลเทพกระษัตรีได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน มีการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อวิทยุ 

โทรทศัน์ หรืออินเตอร์เนต็อย่างทั่วถึง ท าให้เพศชายและเพศหญิงสามารถเข้าร่วมในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ ดังน้ัน เพศจึงไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ คัมภีร์ คงพลัง (2551, น. 66) กล่าวว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน า้เสียโดยรวม จ าแนกตามเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การจัดการปัญหาน า้เสยีไม่แตกต่างกนั 

2.   อายุที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาล

ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็มีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอายุต ่ากว่า 20 ปี มี

ทัศนคติว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกควรเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ 

ส่งผลให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท าได้ไม่ดีนัก แต่กลุ่มช่วง

อายุ 36-50 ปี มีแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนของตนให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ดังน้ัน

หากมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์หรือส ารวจบริเวณรอบชุมชนเพ่ือก าจัดแหล่งวางไข่ของสัตว์

พาหะน าโรคไข้เลือดออก ประชาชนในกลุ่มช่วงอายุน้ีจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซ่ึงแตกต่าง

จากงานวิจัยของ วรัตน์ ญาณทศันกิจ (2545) กล่าวว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น ้าท่าจีน เพราะ ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่แม่น ้าท่าจีนในเขต

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เคยประสบปัญหาน า้เน่าเสียจากการปล่อยน า้เสียจากชุมชน

บ้านเรือน ท าให้คุณภาพน ้าในแม่น ้าเสื่อมลงและส่งผลให้ปลาหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆตายลงเป็น

จ านวนมาก นอกจากน้ียังส่งผลกระทบถึงการอุปโภคบริโภค การเกษตร และ การท่องเที่ยวอีก

ด้วย ดงัน้ัน ประชาชนกลุ่มอายุต่างๆในพ้ืนที่แม่น า้ทา่จีนเขตอ าเภอนครชัยศรี เร่ิมเหน็ความส าคัญ

ในการอนุรักษ์แม่น า้ทา่จีนได้ใช้ยาวนาน จึงร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการอนุรักษ์แม่น า้ท่าจีน 

ซ่ึงประชาชนทุกกลุ่มอายุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและไม่สอดคล้องเยาวลักษณ์ ทองอุ่มใหญ่ 

(2545, น. 52) กล่าวว่า ผู้มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรัก

สะอาดเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนในบางแค กรุงเทพมหานคร ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะ 

ประชาชนในแต่ละชุมชนเขตบางแค มีการร่วมมือกันในการจัดการให้ชุมชนของตนไม่มีขยะมูล

ฝอยตกค้าง เพ่ือไม่เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค หากบุคคลใดไม่เข้าใจในเร่ืองการคัดแยกและทิ้งขยะ 

ผู้น าแต่ละชุมชนจะท าการสอนอบรมปลูกฝังตั้งแต่กลุ่มเดก็ให้มีความรู้และทิ้งขยะในถังรองรับขยะ

มูลฝอยมากขึ้ น ส่งผลให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ งมากขึ้ น เมื่อหน่วยงานรัฐสนับสนุนจ านวนถัง

ขยะเพ่ิมขึ้ น ประชาชนในแต่ละชุมชนรู้สึกพอใจและร่วมมือกันรักษาความสะอาดมากขึ้นตามไป

ด้วย 

3.  อาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาล

ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน เช่น อาชีพอื่นๆในงานวิจัยน้ี

ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

มากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เพราะอาชีพดังกล่าวเมื่อท างานประจ าวันเสรจ็เรียบร้อยแล้ว มี
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เวลาว่างในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในขณะกลุ่มอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษามีทัศนคติว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น

หน้าที่ของผู้ใหญ่ ที่มีหน้าที่จัดการแต่เพียงผู้เดียว ท าให้กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีส่วนร่วมน้อย ดังน้ัน 

ผู้น าชุมชนและโรงเรียนควรส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษาท าหน้าที่ผู้พิทกัษ์ชุมชน คอย

สอดส่องส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคตามแหล่งต่างๆในเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 

เป็นต้น ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวน้ีไม่สอดคล้องกับ ประทุม ศรีใส (2553, น. 71) กล่าวว่า ประชาชน

ที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน เพราะ 

กลุ่มอาชีพต่างๆในเทศบาลต าบลอ่างคีรีมีอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ค้าขาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว รับจ้าง/พนักงาน/ลูกจ้าง และรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ/แม่บ้าน ให้ความส าคัญใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือให้ชุมชนมีความสะอาด จึงร่วมมือกันแยกภาชนะที่บรรจุสารฆ่า

แมลงต่างหากจากขยะอื่น มีการน าขยะไปทิ้ งยังถังขยะประจ าหมู่บ้าน มีการแนะน าให้เพ่ือนบ้าน

รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้งและขยะอันตรายก่องทิ้ งลงถังขยะ มีส่วนร่วมกับชุมชนในการท า

ความสะอาดชุมชนในวันส าคัญต่างๆ ท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆในเทศบาลต าบลอ่างคีรีมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 

4.   ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็แตกต่างกัน โดยกลุ่มระดับ

การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมสงูกว่าระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. หรือต ่ากว่า เพราะ 

กลุ่มระดับการศึกษากลุ่มน้ีมีแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ตัดสินใจน าความรู้ ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในขณะเดียวกันกลุ่มระดับ

การศึกษามัธยมปลาย/ปวช. หรือต ่ากว่า มีทศันคติว่าการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น

หน้าที่ของผู้มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า ท าให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกน้อย ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวน้ี ไม่สอดคล้องกับณัฐสินี สมคิด (2553, น. 49) กล่าวว่า 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่

แตกต่างกัน เพราะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองตาคงมีระดับการศึกษาที่ไม่

แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จบช้ันปะถมศึกษาท าให้ความคิด ทัศนคติ ของคนในชุมชนคล้ายกัน เช่น 

หากทราบเบาะแสของบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสยัเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดจะรีบแจ้งให้หน่วยงาน

รัฐทราบ ท าให้มีความคิดในการมีส่วนร่วมต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหมือนกนั 

5.   รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน20,001 – 30,000 มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาก 

เพราะ เป็นกลุ่มที่มีความรู้ สามารถช้ีแจงรายละเอียดให้เพ่ือนบ้านรู้ถึงภยันตรายของโรค

ไข้เลือดออก และมีฐานะทางการเงินมั่นคง สามารถจัดซ้ืออุปกรณ์ในการก าจัดยุงสามารถท าได้ง่าย

หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ในการป้องกันยุงลายได้ทันที แต่ในขณะกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 
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บาท มีส่วนร่วมน้อยเพราะต้องท างานจึงไม่มีเวลาให้ความรู้โรคไข้เลือดออกแก่เพ่ือนบ้าน ไม่มี

เวลาเดินส ารวจบริเวณบ้านหรือบริเวณชุมชน รวมถึงไม่มีเวลาตรวจสอบอุปกรณ์ที่ช ารุดเพ่ือ

จัดการซ่อมแซมหรือท าให้อุปกรณ์น้ันมีสภาพปกติ สอดคล้องกบัสมชาย นพเกตุ (2551, น. 40) 

พบว่า ประชาชนที่ มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 เพราะ กลุ่มรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่ม

รายได้ที่มีความม่ันคงในชีวิตมากกว่ากลุ่มรายได้น้อยกว่า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 – 

10,000 บาท ท าใ ห้ก ลุ่มรายไ ด้  10,001 บาทขึ้ น ไปสามารถแบ่งเวลาใ ห้กับกิจกรรม

นอกเหนือจากงานส่วนตัวได้มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 – 

10,000 บาท ดังน้ัน กลุ่มรายได้น้อยกว่า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท หาก

พบเหน็น า้ขังในภาชนะที่ไม่มีการใช้งาน รอบๆบริเวณสถานที่ท  างาน ให้รีบคว ่าภาชนะขังน า้น้ัน

ทนัท ี

6.   ระดับความรู้โรคไข้เลือดออกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ไม่มีความสัมพันธ์

กนั เพราะ กลุ่มคนมีความรู้จะมีการตื่นตัวสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนซ่ึงเป็นการ

แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก กลุ่มคนเหล่าน้ีมีการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ภายในบ้านและนอก

บริเวณบ้าน มีการสนทนากับเพ่ือนบ้านให้มีการตื่นตัวถึงโรคไข้เลือดออกพร้อมกับให้ค าแนะน า

แก่เพ่ือนบ้าน หากมีบุคคลใดป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เช่น ควรเชด็ตัวด้วยน า้อุ่น ควรใช้ยาพารา

เซตามอลไม่ควรใช้ยาแอสไพริน ให้ดื่มน ้าเกลือแร่ทดแทนเมื่อร่างกายสูญเสียน ้า เป็นต้น 

นอกจากน้ี กลุ่มคนมีความรู้ มักจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรค

ไข้เลือดออกเป็นอย่างดี เช่น การเดินรณรงค์ การร่วมกันท าความสะอาดตามแหล่งสาธารณะ

ภายในชุมชน เป็นต้น ในขณะกลุ่มคนมีความรู้น้อยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อย เพราะ กลุ่มคนเหล่าน้ี

ต้องท างานและมีความคิดว่าการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกน้ันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

รัฐเท่าน้ัน ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับพลเกต อินตา (2547, น. 69) พบว่า ความรู้ของ

ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนการค้นหาปัญหาและตัดสินใจกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน เพราะ 

กลุ่มคนที่มีความรู้มีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกมาก เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ี

มีความต้องการหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยการพูดคุยกบัเพ่ือนบ้านให้เปล่ียนน า้จาก

ภาชนะขังน า้ต่างๆทุกๆ 7 วัน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรค มีการแนะน าให้ใช้

น า้ส้มสายชู ผงซักฟอก ข้ีเถ้า แทนการใช้ทรายอะเบท หรือน าทรายที่ใช้ส าหรับก่อสร้างใส่ลงใน

จานรองกระถางต้นไม้เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคได้ นอกจากน้ียังน าความรู้ไป

ปรึกษากับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐจัดท าโครงการรณรงค์

เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ในขณะกลุ่มคนที่ มีความรู้น้อยคิดว่าการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกน้ันเป็นเพียงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1.   เจ้าหน้าที่รัฐจัดอบรมความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกพร้อมกับแจกแผ่นพับแก่

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง เช่น สัตว์พาหะน าโรคไข้เลือดออกเพศ

เมียชอบดูดเลือดคนเพ่ือใช้เป็นพลังงานในการวางไข่ไม่ใช่สัตว์พาหะน าโรคไข้เลือดออกเพศผู้ 

หากป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ยา ควรใช้ยาประเภทพาราเซตามอลแทนยาประเภท

แอสไพริน เพราะ ยาแอสไพรินหากรับประทาน ฤทธิ์ยาจะเข้าไปท าปฏิกิริยาในการท างานของ

เกลด็เลือด ท าให้เกดิภาวะเกลด็เลือกต ่าลงอย่างรวดเรว็ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิดอาการ

ชอ็กและน ามาซ่ึงการเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ นอกจากน้ีเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควร

รับประทานอาหารที่มีลักษณะสีด าหรือแดง เช่น กาแฟ ชอ็กโกแลต น า้มะเขือเทศ ฯลฯ เพราะ 

แพทย์ยากแก่การวินิจฉัยอาการที่ เกิดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจากการ

รับประทาน ซ่ึงเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก 

2.   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในด้าน

การตัดสินใจและวางแผนในการจัดท าแผนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก และด้านการติดตามและประเมินผลในการตรวจสอบการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน

โรคไข้เลือดออกที่อยู่ในระดับน้อย ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี เข้าร่วมประชุมรับฟังถึงนโยบายในการป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อม

กบัเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบันโยบายที่หน่วยงานภาครัฐจัดท าข้ึน 

3.   จากผลสมมติฐานที่ว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่

แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน ในด้านเจ้าหน้าที่รัฐ

ควรจัดประชุมให้ประชาชนเข้าร่วมรับถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในชุมชนจนกระทั่งถึง

ระดับประเทศ พร้อมกันน้ีจัดท าแผนกิจกรรมรณรงค์เพ่ือเชิญชวนกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาแสดงบทบาทอาสาสมัครในการส ารวจแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคตามแหล่งต่างๆในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี และให้นักเรียน/

นักศึกษาจัดท าบันทกึรายละเอยีดการส ารวจลงในสมุดบันทกึ พร้อมกับรายงานให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

เป็นประจ าทุกเดือน  ด้านประชาชนต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง โดยเร่ิมจากคว ่าภาชนะที่

มีน า้ขังต่างๆภายในรอบที่อยู่อาศัยหรือภายในชุมชน หากพบว่าบุคคลภายในครอบครัวหรือเพ่ือน

บ้านเป็นโรคไข้เลือดออก ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทนัท ี

4.   การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลืดอออกของประชาชนต าบลเทพ

กระษัตรี ในกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ซ่ึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกน้อย เพราะ กลุ่มรายได้ดังกล่าวเป็นกลุ่มท างาน ดังน้ัน เจ้าหน้าที่รัฐต้อง

ท าการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มรายได้น้ีมีส่วนร่วมมากขึ้ น ด้วยการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ เช่น สื่อในกลุ่มโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซ่ึงเป็นที่นิยมกันอย่าง
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แพร่หลายอยู่ในขณะน้ีและสามารถเข้าถึงสื่อประเภทน้ีได้ง่าย โดยเจ้าหน้าที่รัฐสร้างสื่อจากโซเชียล

มีเดียประจ าชุมชนขึ้ นมาและให้กลุ่มรายได้ดังกล่าวน้ี เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ือรับทราบข่าวสาร

เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในพ้ืนที่อยู่

อาศัย เป็นต้น 

 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาครั้งต่อไป 

1.   ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเทศบาลต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง จังหวัดภูเกต็ 

เพ่ือน าสภาพปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลืดออกในการ

ท างานต่อไป 

2.   ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกอ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ เพ่ือให้ได้ภาพรวการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งอ าเภอ 
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