การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อภินนั ท์ ทองอินทร์*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการมีส่วนร่ วมของประชาชนเทศบาลตาบลเทพ
กระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทาการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากประชาชนเทศบาล
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จานวน 400 คน ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ผลการศึกษา
พบว่า
1. ผลการศึกษาความรู้เรื่องโรคไข้ เลือดออก ส่วนใหญ่มีความรู้มากที่สุด คือ คาถาม
เรื่องโรคไข้ เลือดออกแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในฤดูฝน
2. ผลการศึ ก ษาความรู้ ใ นการป้ องกัน และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก ส่ว นใหญ่ มี
ความรู้ มากที่ สุ ด คื อ การนอนในมุ้ ง นั บ เป็ นวิ ธี ห นึ่ ง ในการป้ องกั น ไม่ ใ ห้ สั ต ว์ พ าหะน าโรค
ไข้ เลือดออกกัด
3. ผลการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการมีส่วนร่วมค้ นหา
ปั ญหาและสาเหตุของปั ญหามากที่สุด คือ การรั บทราบสถานการณ์ระบาดโรคไข้ เลื อดออกใน
ชุมชน ด้ านการมีส่วนร่ วมในด้ านการตัดสินใจและวางแผนน้ อยที่สุด คือ การมีส่วนร่ วมเสนอใน
การจัดทาแผนงบประมาณในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก ด้ านการมีส่วนร่ วมใน
ด้ านการปฏิบัติงานตามแผนมากที่สดุ คือ การมีส่วนร่วมทาความสะอาดบ้ านเรือนและบริเวณรอบ
บ้ าน เพื่อไม่ให้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุข์ องสัตว์ท่เี ป็ นพาหะ ด้ านการมีส่วนร่วมในด้ านการติดตามและ
ประเมิ น ผลน้ อยที่ สุ ด คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ ออุ ป กรณ์ ป้ องกั น โรค
ไข้ เลือดออก

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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4. ผลการศึกษาสมมติฐานเรื่ องประชาชนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ท่แี ตกต่าง
กันมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกแตกต่างกัน นอกจากนี้ ระดับความรู้โรค
ไข้ เลือดออกไม่มีความสัมพั นธ์กับ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออก

บทนา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ในการรักษาโรคภัยอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี ทาให้ การดาเนินชีวิตของประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น แต่ยังมีบางโรคที่เป็ นปั ญหาสาคัญ
ต่อสุขภาพของประชาชน หนึ่งในนั้น คือ โรคไข้ เลือดออก โดยโรคไข้ เลือดออกมียุงลายเป็ นพาหะ
ในการนาโรคและมีการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ยุงลายมักอาศัยอยู่ตามบ้ านเรือน
บริเวณที่มีลักษณะเป็ นมุมอับ แสงแดดส่องไม่ถึงและบริเวณที่มีนา้ ขัง
จังหวัดภูเก็ตเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรคไข้ เลือดออก
ซึ่ งพบว่ า อ าเภอที่มีอัตราป่ วยสูงสุด ได้ แ ก่ อ าเภอถลาง (ส านั กงานสาธารณสุขจั งหวั ดภูเก็ต ,
2558) โดยอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีจานวนผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก จานวน 47 ราย คิดเป็ น
อัตราป่ วย 51.21 ต่อแสนประชากร ลักษณะการกระจายโรคไข้ เลือดออกพบว่า ตาบลศรีสุนทรมี
อัตราป่ วยมากที่สุด รองลงมาคือ ตาบลป่ าคลอก ตาบลไม้ ขาว และตาบลเทพกระษัตรี ตามลาดับ
(ศูนย์ระบาดวิทยาอาเภอถลาง, 2558)
ในขณะเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความรับผิดชอบใน
หมู่ ท่ี 1 หมู่ ท่ี 2 หมู่ ท่ี 3 และ หมุ่ ท่ี 7 บางส่วน โดยหมู่ ท่ี 1 ประกอบไปด้ วยชุ มชนบ้ านหิ นรุ่ ย
ชุมชนบ้ านเคียน ชุมชนบ้ านบ่ อกรวด และชุ มชนบ้ านค่าย หมู่ ท่ี 2 ประกอบด้ วย ชุ มชนบ้ านบ่ อ
กรวดบางส่วนหมู่ท่ี 3 ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านเหรียง และหมู่ท่ี 7 ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านนาใน
(เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี, 2554) การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกของเทศบาลตาบล
เทพกระษั ตรี ส่ว นใหญ่ เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ า ที่สาธารณสุขในการพ่ นสารเคมีและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในการลงพื้นที่พูดคุยสอบถาม ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออกและ
แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงลายเท่านั้น ในส่วนความร่วมมือของประชาชนในเทศบาลตาบลเทพ
กระษั ต รี ส่ ว นใหญ่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ นหน้ า ที่ข องเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ เป็ นผู้ ด าเนิ น การ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนนับเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว่ามีระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมากน้ อยเพียงไร รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความรู้ในการป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออก ผลการวิจัยในครั้งนี้เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนการ
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ดาเนินงานและเป็ นแนวทางในการดาเนินงานป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกของเทศบาล
ตาบลเทพกระษัตรีให้ มีประสิทธิผลในระยะยาวต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กบั การมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาล
ตาบลเพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ประโยชน์ทีค่ าดว่าได้รบั
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยประโยชน์ท่คี าเดว่าได้ รับ ดังนี้
1. สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และสนับสนุนให้ ประชาชน ได้ มี
ส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเพิ่มมากขึ้น

วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการดาเนินกาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย ได้ แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จานวน 400 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้ ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องโรคไข้ เลือดออก มีลักษณะคาถามแบบเลือกตอบ มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่หรือไม่ ซึ่ง
คาถามมีท้งั หมด 20 ข้ อ โดยคาถาม 20 ข้ อ แบ่งออกเป็ น ความรู้เรื่องโรคไข้ เลือดออกจานวน 10
ข้ อ ความรู้ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกจานวน 10 ข้ อ ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม
ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนการป้ องกันและควบคุ มโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพ
กระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จานวน 15 ข้ อ แบ่ งออกเป็ น การมีส่วนร่ วมในการค้ นหา
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ปัญหาและสาเหตุของปัญหา จานวน 4 ข้ อ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน จานวน 4
ข้ อ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผน จานวน 4 ข้ อ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมิน ผล จานวน 3 ข้ อ ซึ่ งแบบสอบถามในส่ ว นที่ 3 ผู้ วิ จั ยกาหนดคะแนนในการตอบ
แบบสอบถามออกเป็ น 5 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงระดับการมีส่วนร่วมและระดับการให้ ค่าคะแนน
ระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ระดับการให้คะแนน
5
4
3
2
1

ผลการวิจยั
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 53.8 มีช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี คิดเป็ น
ร้ อยละ 29.3 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 มีระดับการศึกษาในระดับ
มัธยมปลาย/ปวช. หรือต่ากว่า คิดเป็ นร้ อยละ 54.3 และมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่า 10,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.00
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก พบว่า
ประชาชนเขตเทศบาลตาบลเทพกระษัตรีมีความรู้มากที่สุด คือ คาถามเรื่องโรคไข้ เลือดออกแพร่
ระบาดอย่ า งรวดเร็ ว ในฤดู ฝ น ซึ่ งตอบถู กจานวน 387 คนคิดเป็ นร้ อยละ 96.8 รองลงมา คือ
คาถามในเรื่ องผู้ป่วยที่อยู่ภาวะช็อกจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้ าเย็น ชีพจรเบาเร็ว ซึ่งตอบ
ถูกจานวน 373 คนคิดเป็ นร้ อยละ 93.3 ส่วนคาถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้น้อยที่สุด คือ คาถาม
เรื่องบุคคลที่เป็ นโรคไข้ เลือดออก สามารถรับประทานอาหารที่มีลักษณะสีดาหรือแดง ซึ่งตอบถูก
จานวน 93 คนคิดเป็ นร้ อยละ 23.3 ในขณะที่การศึ กษาความรู้ ในการป้ องกันและควบคุ มโรค
ไข้ เลือดออกของประชากรเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี พบว่า คาถามเรื่องการนอนในมุ้งนับเป็ นวิธี
หนึ่งในการป้ องกันไม่ให้ สัตว์พาหะนาโรคไข้ เลือดออกกัด ซึ่งตอบถูกจานวน 381 คนคิดเป็ นร้ อย
ละ 95.3 รองลงมาเป็ นคาถามเรื่ อง การปิ ดฝาภาชนะเก็บน้าและการคว่ าภาชนะที่ไม่ได้ ใช้ ช่ วย
ป้ องกันไม่ให้ สัตว์พาหะไข้ เลือดออกวางไข่ได้ อีกทางหนึ่ง ซึ่งตอบถูกจานวน 376 คนคิดเป็ นร้ อย
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ละ 94.0 ส่วนคาถามที่มีความรู้น้อยสุด คือ คาถามเรื่ องการใส่เสื้อผ้ าสีทบึ หรือดา ไม่เป็ นที่สนใจ
ของสัตว์พาหะนาโรคไข้ เลือดออก ซึ่งตอบถูกจานวน 121 คนคิดเป็ นร้ อยละ 30.3
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออก พบว่า ประชากรเทศบาลตาบลเทพกระษัตรีโดยรวมมีระดับการมีส่วนร่วมในการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง x = 3.027 เมื่อแบ่งเป็ น
ด้ าน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหามากที่สุด
คือ ประชากรเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี มีการรั บทราบสถานการณ์ระบาดโรคไข้ เลือดออกใน
ชุมชน x = 3.50
3.2 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจและวางแผนน้ อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมเสนอในการจัดทาแผนงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก x =
2.56
3.3 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติงานตามแผนมากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่ วมทาความสะอาดบ้ านเรื อนและบริ เวณรอบบ้ าน เพื่ อไม่ให้ เป็ นแหล่ งเพาะพั นธุ์ของสัตว์ท่เี ป็ น
พาหะ x = 3.68
3.4 ด้ านการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลน้ อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก x = 2.50
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
4.1 เพศที่แตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลางไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกตาบลเทพ
กระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน
4.2 ระดับความรู้โรคไข้ เลือดออกกับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั

อภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มี
ประเด็นสาคัญที่จะนามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. เพศที่แตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาล
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เพศชายและเพศหญิง
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เทศบาลตาบลเทพกระษั ตรี ได้ รับ การศึ กษาที่เ ท่าเทียมกัน มี การรั บ ข้ อมู ลข่ า วสารจากสื่อ วิ ทยุ
โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ทาให้ เพศชายและเพศหญิงสามารถเข้ าร่วมในการป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออกได้ ดังนั้น เพศจึงไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ คงพลัง (2551, น. 66) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหานา้ เสียโดยรวม จาแนกตามเพศแตกต่างกัน มีส่วนร่ วมใน
การจัดการปัญหานา้ เสียไม่แตกต่างกัน
2. อายุท่แี ตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาล
ตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตมีความแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอายุต่ากว่า 20 ปี มี
ทัศนคติว่าการมี ส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุ มโรคไข้ เลื อดออกควรเป็ นหน้ าที่ของผู้ใหญ่
ส่งผลให้ การเข้ าไปมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกทาได้ ไม่ดีนัก แต่กลุ่มช่วง
อายุ 36-50 ปี มีแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนของตนให้ ห่างไกลจากโรคไข้ เลือดออก ดังนั้น
หากมีการจั ดกิจกรรมเดินรณรงค์หรื อสารวจบริ เวณรอบชุ มชนเพื่ อกาจั ดแหล่ งวางไข่ข องสัตว์
พาหะนาโรคไข้ เลือดออก ประชาชนในกลุ่มช่วงอายุน้ ีจะให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี ซึ่งแตกต่าง
จากงานวิจัยของ วรัตน์ ญาณทัศนกิจ (2545) กล่าวว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับ
การมีส่ว นร่ ว มในการอนุ รักษ์ แม่ น้าท่า จี น เพราะ ประชาชนที่อาศั ยในพื้ นที่แ ม่ น้า ท่า จี นในเขต
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เคยประสบปั ญหานา้ เน่าเสียจากการปล่ อยนา้ เสียจากชุมชน
บ้ า นเรื อ น ทาให้ คุณ ภาพน้า ในแม่ น้า เสื่อมลงและส่งผลให้ ป ลาหรื อสิ่งมีชีวิ ตต่ า งๆตายลงเป็ น
จานวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบถึงการอุปโภคบริ โภค การเกษตร และ การท่องเที่ยวอีก
ด้ วย ดังนั้น ประชาชนกลุ่มอายุต่างๆในพื้นที่แม่นา้ ท่าจีนเขตอาเภอนครชัยศรี เริ่มเห็นความสาคัญ
ในการอนุรักษ์แม่นา้ ท่าจีนได้ ใช้ ยาวนาน จึงร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลในการอนุรักษ์แม่นา้ ท่าจีน
ซึ่งประชาชนทุกกลุ่มอายุให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีและไม่สอดคล้ องเยาวลักษณ์ ทองอุ่มใหญ่
(2545, น. 52) กล่าวว่า ผู้มีอายุต่างกันมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานโครงการชุมชนร่วมใจรัก
สะอาดเพื่ อสิ่งแวดล้ อมที่ดีของชุ มชนในบางแค กรุงเทพมหานคร ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเขตบางแค มีการร่ วมมือกันในการจัดการให้ ชุมชนของตนไม่มีขยะมูล
ฝอยตกค้ าง เพื่อไม่เป็ นแหล่งเพาะเชื้อโรค หากบุคคลใดไม่เข้ าใจในเรื่องการคัดแยกและทิ้งขยะ
ผู้นาแต่ละชุมชนจะทาการสอนอบรมปลูกฝังตั้งแต่กลุ่มเด็กให้ มีความรู้และทิ้งขยะในถังรองรับขยะ
มูลฝอยมากขึ้น ส่งผลให้ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมากขึ้น เมื่อหน่วยงานรัฐสนับสนุ นจานวนถัง
ขยะเพิ่ มขึ้น ประชาชนในแต่ละชุมชนรู้สึกพอใจและร่ วมมือกันรักษาความสะอาดมากขึ้นตามไป
ด้ วย
3. อาชีพที่แตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาล
ต าบลเทพกระษั ต รี อ าเภอถลาง จั ง หวั ด ภู เ ก็ต แตกต่ า งกั น เช่ น อาชี พ อื่ น ๆในงานวิ จั ย นี้
ประกอบด้ วย อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้ างมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
มากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา เพราะอาชีพดังกล่าวเมื่อทางานประจาวันเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว มี
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เวลาว่างในการเข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ในขณะกลุ่มอาชีพ
นักเรี ยน/นัก ศึกษามีทัศนคติว่าการมีส่ วนร่ วมในการป้ องกัน และควบคุมโรคไข้ เลือดออกเป็ น
หน้ าที่ของผู้ใหญ่ ที่มีหน้ าที่จัดการแต่เพียงผู้เดียว ทาให้ กลุ่มอาชีพดังกล่าวมีส่วนร่ วมน้ อย ดังนั้น
ผู้นาชุมชนและโรงเรียนควรส่งเสริมให้ กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษาทาหน้ าที่ผ้ ูพิทกั ษ์ชุมชน คอย
สอดส่องสารวจแหล่งเพาะพั นธุ์สัตว์พาหะนาโรคตามแหล่งต่างๆในเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี
เป็ นต้ น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ไม่สอดคล้ องกับ ประทุม ศรีใส (2553, น. 71) กล่าวว่า ประชาชน
ที่มีการประกอบอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน เพราะ
กลุ่มอาชีพต่างๆในเทศบาลตาบลอ่างคีรีมีอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น เกษตรกร ค้ าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว รับจ้ าง/พนักงาน/ลูกจ้ าง และรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/แม่บ้าน ให้ ความสาคัญใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ ชุมชนมีความสะอาด จึงร่ วมมือกันแยกภาชนะที่บรรจุ สารฆ่า
แมลงต่างหากจากขยะอื่น มีการนาขยะไปทิ้งยังถังขยะประจาหมู่บ้าน มีการแนะนาให้ เพื่อนบ้ าน
รู้จักคัดแยกขยะเปี ยก ขยะแห้ งและขยะอันตรายก่องทิ้งลงถังขยะ มีส่วนร่ วมกับชุมชนในการทา
ความสะอาดชุมชนในวันสาคัญต่างๆ ทาให้ กลุ่มอาชีพต่างๆในเทศบาลตาบลอ่างคีรีมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน
4. ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน โดยกลุ่มระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีส่วนร่วมสูงกว่าระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. หรือต่ากว่า เพราะ
กลุ่มระดับการศึกษากลุ่มนี้ มีแนวคิดในการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก
ตัดสินใจนาความรู้ ความสามารถเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาโรคไข้ เลือดออก ในขณะเดียวกันกลุ่มระดับ
การศึกษามัธยมปลาย/ปวช. หรือต่ากว่า มีทศั นคติว่าการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเป็ น
หน้ า ที่ของผู้ มีก ารศึ ก ษาในระดั บ ที่สูงกว่ า ทาให้ ก ารมี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกัน และควบคุ มโรค
ไข้ เลือดออกน้ อย ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ ไม่สอดคล้ องกับณัฐสินี สมคิด (2553, น. 49) กล่าวว่า
ประชาชนที่มีร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ส่ว นร่ ว มต่ อ การป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดไม่
แตกต่างกัน เพราะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลหนองตาคงมีระดับการศึกษาที่ไม่
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จบชั้นปะถมศึกษาทาให้ ความคิด ทัศนคติ ของคนในชุมชนคล้ ายกัน เช่ น
หากทราบเบาะแสของบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดจะรีบแจ้ งให้ หน่วยงาน
รัฐทราบ ทาให้ มีความคิดในการมีส่วนร่วมต่อการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดเหมือนกัน
5. รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่แ ตกต่ า งกั น มี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 30,000 มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุม โรคไข้ เลือดออกมาก
เพราะ เป็ นกลุ่ ม ที่มี ค วามรู้ สามารถชี้ แจงรายละเอี ย ดให้ เ พื่ อ นบ้ า นรู้ ถึ ง ภยั น ตรายของโรค
ไข้ เลือดออก และมีฐานะทางการเงินมั่นคง สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในการกาจัดยุงสามารถทาได้ ง่าย
หรื อซ่ อมแซมอุปกรณ์ในการป้ องกันยุงลายได้ ทันที แต่ ในขณะกลุ่มที่มีรายได้ น้อยกว่า 10,000
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บาท มีส่วนร่ วมน้ อยเพราะต้ องทางานจึงไม่มีเวลาให้ ความรู้โรคไข้ เลือดออกแก่เพื่ อนบ้ าน ไม่มี
เวลาเดิ น สารวจบริ เ วณบ้ านหรื อบริ เ วณชุ มชน รวมถึงไม่ มีเวลาตรวจสอบอุ ป กรณ์ ท่ีช ารุ ดเพื่ อ
จัดการซ่อมแซมหรือทาให้ อุปกรณ์น้ันมีสภาพปกติ สอดคล้ องกับสมชาย นพเกตุ (2551, น. 40)
พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ .05 เพราะ กลุ่มรายได้ 10,001 บาทขึ้นไป เป็ นกลุ่ม
รายได้ ท่ีมีความมั่นคงในชี วิตมากกว่ ากลุ่ มรายได้ น้อยกว่ า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 –
10,000 บาท ท าให้ กลุ่ ม รายได้ 10,001 บาทขึ้ นไปสามารถแบ่ ง เวลาให้ กั บ กิ จ กรรม
นอกเหนือจากงานส่วนตัวได้ มากกว่ ากลุ่มที่มีรายได้ น้อยกว่ า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 –
10,000 บาท ดังนั้น กลุ่มรายได้ น้อยกว่า 5,001 และกลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท หาก
พบเห็นนา้ ขังในภาชนะที่ไม่มีการใช้ งาน รอบๆบริ เวณสถานที่ทางาน ให้ รีบคว่ าภาชนะขังนา้ นั้น
ทันที
6. ระดับความรู้โรคไข้ เลือดออกกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไม่มีความสัมพันธ์
กัน เพราะ กลุ่มคนมีความรู้จะมีการตื่นตัวสถานการณ์โรคไข้ เลือดออก เมื่อเข้ าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็ นการ
แพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออก กลุ่มคนเหล่านี้มีการสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ภายในบ้ านและนอก
บริเวณบ้ าน มีการสนทนากับเพื่อนบ้ านให้ มีการตื่นตัวถึงโรคไข้ เลือดออกพร้ อมกับให้ คาแนะนา
แก่เพื่อนบ้ าน หากมีบุคคลใดป่ วยเป็ นโรคไข้ เลือดออก เช่น ควรเช็ดตัวด้ วยนา้ อุ่น ควรใช้ ยาพารา
เซตามอลไม่ ค วรใช้ ย าแอสไพริ น ให้ ด่ ื ม น้า เกลื อ แร่ ท ดแทนเมื่ อ ร่ า งกายสู ญ เสี ย น้า เป็ นต้ น
นอกจากนี้ กลุ่มคนมีความรู้ มักจะให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่รัฐในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรค
ไข้ เลื อดออกเป็ นอย่างดี เช่ น การเดินรณรงค์ การร่ วมกันทาความสะอาดตามแหล่ งสาธารณะ
ภายในชุมชน เป็ นต้ น ในขณะกลุ่มคนมีความรู้น้อยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้ อย เพราะ กลุ่มคนเหล่านี้
ต้ องทางานและมีความคิดว่าการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกนั้นเป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
รัฐเท่านั้น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้สอดคล้ องกับพลเกต อินตา (2547, น. 69) พบว่า ความรู้ของ
ประชาชนในการป้ องกัน และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อดออกไม่ มีความสัมพั น ธ์กับ การมีส่ วนร่ วมใน
ขั้นตอนการค้ นหาปัญหาและตัดสินใจกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมในการวางแผนดาเนินงาน เพราะ
กลุ่มคนที่มีความรู้มีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกมาก เพราะกลุ่มคนเหล่านี้
มีความต้ องการหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้ เลือดออก โดยการพูดคุยกับเพื่อนบ้ านให้ เปลี่ยนนา้ จาก
ภาชนะขังนา้ ต่างๆทุกๆ 7 วัน เพื่อไม่ให้ เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนาโรค มีการแนะนาให้ ใช้
นา้ ส้ มสายชู ผงซักฟอก ขี้เถ้ า แทนการใช้ ทรายอะเบท หรื อนาทรายที่ใช้ สาหรั บก่อสร้ างใส่ลงใน
จานรองกระถางต้ น ไม้ เพื่ อ ลดแหล่ งเพาะพั น ธุ์สัตว์พาหะนาโรคได้ นอกจากนี้ ยังน าความรู้ ไป
ปรึ กษากับผู้นาชุ มชนและเจ้ าหน้ าที่รัฐ เพื่ อให้ ผ้ ูนาชุ มชนและเจ้ าหน้ าที่รัฐจัดทาโครงการรณรงค์
เกี่ ย วกั บ โรคไข้ เ ลื อ ดออก ในขณะกลุ่ ม คนที่ มี ค วามรู้ น้ อ ยคิ ด ว่ า การป้ องกั น และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกนั้นเป็ นเพียงหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เจ้ า หน้ า ที่รั ฐจั ดอบรมความรู้ เ รื่ อ งโรคไข้ เ ลื อ ดออกพร้ อ มกับ แจกแผ่ น พั บ แก่
ประชาชน เพื่ อให้ ประชาชนได้ รับข้ อมูลความรู้ท่ถี ูกต้ อง เช่น สัตว์พาหะนาโรคไข้ เลือดออกเพศ
เมียชอบดูดเลือดคนเพื่อใช้ เป็ นพลังงานในการวางไข่ไม่ใช่ สัตว์พาหะนาโรคไข้ เลือดออกเพศผู้
หากป่ วยเป็ นโรคไข้ เลือดออกซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ยา ควรใช้ ยาประเภทพาราเซตามอลแทนยาประเภท
แอสไพริน เพราะ ยาแอสไพรินหากรับประทาน ฤทธิ์ยาจะเข้ าไปทาปฏิกิริยาในการทางานของ
เกล็ดเลือด ทาให้ เกิดภาวะเกล็ดเลือกต่าลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ ผ้ ูป่วยโรคไข้ เลือดออกเกิดอาการ
ช็อกและนามาซึ่งการเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้ นอกจากนี้เมื่อป่ วยเป็ นโรคไข้ เลือดออกไม่ควร
รับประทานอาหารที่มีลักษณะสีดาหรื อแดง เช่ น กาแฟ ช็อกโกแลต นา้ มะเขือเทศ ฯลฯ เพราะ
แพทย์ ย ากแก่ ก ารวิ นิ จ ฉั ย อาการที่ เ กิ ด จากภาวะเลื อ ดออกในทางเดิ น อาหารหรื อ จากการ
รับประทาน ซึ่งเป็ นสิ่งต้ องห้ ามสาหรับผู้ป่วยที่เป็ นโรคไข้ เลือดออก
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ในด้ าน
การตั ด สิ น ใจและวางแผนในการจั ด ท าแผนงบประมาณในการซื้ อวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ป้ องกั น โรค
ไข้ เลือดออก และด้ านการติดตามและประเมินผลในการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่อ ยู่ ในระดั บ น้ อ ย ดั งนั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรประชาสัมพั น ธ์ใ ห้ ป ระชาชน
เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี เข้ าร่วมประชุมรับฟังถึงนโยบายในการป้ องกันโรคไข้ เลือดออกพร้ อม
กับเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐจัดทาขึ้น
3. จากผลสมมติฐานที่ว่า อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ที่
แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกแตกต่างกัน ในด้ านเจ้ าหน้ าที่รัฐ
ควรจั ดประชุ มให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มรั บ ถึง สถานการณ์ โ รคไข้ เลื อ ดออกในชุ ม ชนจนกระทั่ง ถึ ง
ระดับประเทศ พร้ อมกันนี้จัดทาแผนกิจกรรมรณรงค์เพื่อเชิญชวนกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
เข้ าร่ วมกิจกรรม โดยส่งเสริมให้ นักเรี ยน/นักศึกษาแสดงบทบาทอาสาสมัครในการสารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์พาหะนาโรคตามแหล่งต่างๆในพื้ นที่เทศบาลตาบลเทพกระษัตรี และให้ นักเรียน/
นักศึกษาจัดทาบันทึกรายละเอียดการสารวจลงในสมุดบันทึก พร้ อมกับรายงานให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รัฐ
เป็ นประจาทุกเดือน ด้ านประชาชนต้ องร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากคว่าภาชนะที่
มีนา้ ขังต่างๆภายในรอบที่อยู่อาศัยหรือภายในชุมชน หากพบว่าบุคคลภายในครอบครัวหรือเพื่อน
บ้ านเป็ นโรคไข้ เลือดออก ควรรีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบทันที
4. การมีส่วนร่วมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลืดอออกของประชาชนตาบลเทพ
กระษั ตรี ในกลุ่ มรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อเดือ นมากกว่ า 30,000 บาท ซึ่งมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกน้ อย เพราะ กลุ่มรายได้ ดังกล่าวเป็ นกลุ่มทางาน ดังนั้น เจ้ าหน้ าที่รัฐต้ อง
ท าการประชาสัม พั น ธ์ใ ห้ ก ลุ่ ม รายได้ น้ ี มี ส่ ว นร่ ว มมากขึ้ น ด้ ว ยการใช้ ส่ื อ ออนไลน์ เ พื่ อ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่ น สื่อในกลุ่มโซเชียลมีเดีย (Social Media) ซึ่งเป็ นที่นิยมกันอย่าง
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แพร่หลายอยู่ในขณะนี้และสามารถเข้ าถึงสื่อประเภทนี้ได้ ง่าย โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐสร้ างสื่อจากโซเชียล
มีเดียประจาชุ มชนขึ้นมาและให้ กลุ่มรายได้ ดังกล่าวนี้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกเพื่ อรั บทราบข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่ างๆ รวมถึงการแจ้ งเบาะแสการระบาดของโรคไข้ เลื อดออกภายในพื้ นที่อยู่
อาศัย เป็ นต้ น

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเทศบาลตาบลเทพกระษัตรี อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เพื่อนาสภาพปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ ไขในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลืดออกในการ
ทางานต่อไป
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการป้ องกัน และควบคุ ม โรค
ไข้ เลือดออกอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ ได้ ภาพรวการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งอาเภอ
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