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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ นในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกระหว่างหมู่บ้านหาดบ้ ายและหมู่บ้านหาดทรายทอง โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มลี ักษณะประชากร
คล้ ายคลึงกันในด้ านอายุ โดยวิธกี ารเลือกแบบสมัครใจเข้ าร่วม (Enrollment) หลังจากนั้นได้ ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงอายุ เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบตั ติ นป้ องกันโรคไข้ เลือดออกและแบบสารวจลูกนา้ ยุงลายเพื่อสารวจทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สถิตทิ ่ใี ช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่า Chi-square, การทดสอบค่า Paired ttest และ การทดสอบค่า Independent t-test ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ติ น
ป้ องกันโรคไข้ เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะพบว่ากลุ่มทดลองหลังจากได้ รบั โปรแกรมหาดบ้ ายนวล
หอมในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก มีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ นป้ องกันโรคไข้ เลือดออกมากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ P-value <0.01 และจากการสารวจลูกนา้ พบว่าค่าดัชนีลกู นา้ ระหว่างกลุ่มทดลอง
ลดลงอย่างเห็นได้ ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบจากกลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาถึงโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมในกลุ่มทดลอง
พบว่าการปฏิบตั ติ นที่มปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ได้ แก่ ทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนา้ นอน
กลางมุ้งหรือในห้ องที่มมี ้ งุ ลวด ใช้ อปุ กรณ์ในการป้ องกันยุงรบกวนหรือกัดเช่น โลชั่นกันยุง สเปรย์กนั ยุงและสบู่หาดบ้ าย
นวลหอม ซึ่งเมื่อปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมนี้พบว่าสามารถควบคุมป้ องกันโรคไข้ เลือดออกได้ ดี
ในชุมชนและอาจเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกแก่หมู่บ้านแห่งอื่นต่อไป
คาสาคัญ: โรคไข้ เลือดออก โปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม สบู่หาดบ้ ายนวลหอม โปรแกรมการป้ องกันโรคในชุมชน
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บทนา (Introduction)
โรคไข้ เลือดออกเป็ นโรคติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาคัญทางด้ านสาธารณสุข (หาญณรงค์ แสงแก, 2558) โดยส่งผล
กระทบทาให้ เกิดการเจ็บป่ วย หากรุนแรงอาจเกิดการช็อกทาให้ เสียชีวิตอย่ างรวดเร็ว และยังส่งผลกระทบต่อการเรียน
การทางาน ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ของครอบครัว อีกทั้งยังส่งผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 2553) ซึ่งมียุงลายบ้ านและ
ยุงลายสวนเป็ นพาหะนาโรคที่สาคัญของการระบาด ปัจจัยสาคัญที่มกี ารระบาด ได้ แก่ การเพิ่มของจานวนประชากรและมี
ยุ ง ลายที่เ ป็ นพาหะน าโรคเพิ่ ม ขึ้น ตามการเพิ่ ม ของภาชนะขัง น้า ที่ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้น และรูป แบบการระบาดของโรค
ไข้ เลือดออกนั้นได้ เปลี่ยนไปจากในอดีต จากอดีตเคยระบาดแบบปี เว้ นปี แต่ ในปั จจุ บันโรคไข้ เลือดออกนั้นสามารถ
ระบาดในทุกๆ ปี (สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
การเกิดโรคมักจะระบาดในช่วงฤดูฝน โดยพบว่าสถานการณ์ของโรคไข้ เลือดออกในประเทศไทยปี พ.ศ.25572559 ส านั กระบาดวิ ทยาได้ รั บรายงาน พบผู้ ป่ วย 40,278, 142,925 และ 54,008 คิด เป็ น 62.33, 219.46 และ
82.55 ต่อแสนประชากร มีผ้ ูเสียชีวิต 41, 141 และ 51 ราย มีอตั ราป่ วยตายร้ อยละ 0.10, 0.10 และ 0.09 ซึ่งมีผ้ ูป่วย
เกิน เกณฑ์มาตรฐานอัต ราป่ วยเกิน 50 ต่ อแสนประชากร ส านั กระบาดวิทยา (ส านั กระบาดวิทยา กรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
ส่วนสถานการณ์โรคไข้ เลือดออกของจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้ มสูงขึ้น จากรายงานระบาดวิทยา สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2559 พบว่ามีการระบาดของโรคโดยมีจานวนผู้ ป่วย ดังนี้ จานวน 313,
1,696 และ 1,197 ราย คิดเป็ น 24.05, 130.31 และ 98.57 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2559 มีผ้ เู สียชีวิต 1 ราย
มีอตั ราป่ วยตายร้ อยละ 0.08 (งานระบาดวิทยา สานักสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)
ในเขตอาเภอเชียงของ พบว่ามีการระบาดของโรคไข้ เลือดอย่างต่ อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2559 พบจานวนผู้ป่วย
จานวน 21 ราย คิดเป็ น 33.27 ต่ อแสนประชากร ซึ่งพบว่ าในตาบลริมโขง พบจานวนผู้ป่วย จานวน 1 ราย คิดเป็ น
22.34 ต่อแสนประชากร และเมื่อย้ อนกลับไป 10 ปี ก่อน ไม่พบการระบาดโรคไข้ เลือดออกในหมู่บ้านหาดบ้ าย แต่ในปี
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ABSTRACTS
This study was a quasi-experimental research which compares KAP in experimental group and control
group by using pretest and post-test scores at Ban had bai and Ban had sai thong. We selected villages by similar
population characteristics which focus on the age and enrolled the participants by willingness. The sampling
technique was used simple random sampling, which distributed with age range. We used the questionnaire of
knowledge attitude and practice of dengue hemorrhagic fever and mosquito larval surveys in the both groups. The
statistics were used percentage, mean, standard deviation, chi-square, paired t-test and independent t-test. Result
of this study found that, after intervention, the knowledge, attitude and practice about prevention and control of
dengue hemorrhagic fever in the experimental group was higher than before intervention which significantly
difference at p-value <0.01. The survey of larvae found that the prevalence index of mosquito larvae between
experimental group decreasing than control group. We considering the had bai noul horm program for experimental
group found that the effective of practice on prevent and control of dengue hemorrhagic fever such as, destroy the
breeding of larvae, bed nets and used to prevent mosquito bites, such as mosquito lotions, mosquito repellant and
had bai noul horm soaps. Finally, we found that the had bai noul horm program was effective for prevent and control
dengue hemorrhagic fever in the community and it may be useful for prevention and control of dengue hemorrhagic
fever for the other villages.
Keywords: Dengue hemorrhagic fever, Had bai noul horm program, Had bai noul horm soap, Community based
disease prevention program
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พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 มีการระบาดของโรคไข้ เลือดออกในหมู่บ้านหาดบ้ าย พบจานวนผู้ป่วยไข้ เลือดออก 9 และ
27 ราย คิ ด เป็ น 2,112.68 และ 6,572.77 ต่ อ แสนประชากร มี ผ้ ู เ สี ย ชี วิ ต 1 ราย มี อั ต ราป่ วยตายร้ อยละ 0.19
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านหาดบ้ าย) และพบว่ าลักษณะการระบาดโรคไข้ เลือดออกของบ้ านหาดบ้ ายมี
รูปแบบการระบาด 1 ปี เว้ น 4 ปี ซึ่งในปี พ.ศ.2560 เป็ นการครบรอบ 4 ปี ที่เคยเกิดการระบาดของโรคไข้ เลือดออกทา
ให้ มแี นวโน้ มสูงในการระบาดของโรคไข้ เลือดออกอีกครั้ง
จากการดาเนินงานควบคุมโรคไข้ เลือดออกของบ้ านหาดบ้ ายที่ผ่านมาได้ ดาเนินกิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกาหนดแนวทางลงสู่ชุมชนครัวเรือน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านหาดบ้ ายให้ การ
สนับสนุนเกี่ยวกับทางด้ านวิชาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา ส่วนทางชุมชนระดับหมู่บ้านใช้ องค์กรชุมชนที่ประกอบด้ วย
คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินงานรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออก และป้ องกันโรคไข้ เลือดออกด้ วยการกาจัดลูกนา้ ยุงลาย โดยมีกฎระเบียบที่ต้งั ร่วมกันในชุมชนใน
การปรับเงินบ้ านที่พบลูกนา้ ยุงลาย ซึ่งจากการดาเนินงานตามแผนงานโครงการควบคุมโรคไข้ เลือดออกที่ผ่านมาก็ยังไม่
สามารถป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกได้ เนื่องจากประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออกยังไม่ชัดเจนและมี
ทัศนคติ การปฏิบัติในการควบคุมป้ องกันโรคไข้ เลือดออกยังไม่ถูกต้ อง และสภาพอากาศที่หมู่บ้านหาดบ้ ายในช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม ปี 2560 พบว่าในเดือนนี้มีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน
ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทาให้ จังหวัดมีฝนฟ้ าคะนอง
(ลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน, ข้ อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) ทาให้ มีนา้ ขังในภาชนะ ซึ่งเป็ นแหล่งเพาะ
พันธ์ของลูกนา้ ยุงลายได้ ซ่ึงจากการสารวจข้ อมูล ของนักศึกษาและเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขได้ ลงพื้นที่สารวจค่าดัชนีลูกนา้
ยุงลายในพื้นที่เขตรับผิดชอบ พบว่ าค่าดัชนีความชุกของลูกนา้ ยุงลาย ในช่ วงวันที่ 28-29 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
บ้ านหาดบ้ าย ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จัง หวัดเชียงราย พบค่า House Index : HI เท่ากับ 34.81, Breteau Index :
BI เท่ า กับ 42.22, Container Index : CI เท่ า กับ 12.72 และ Stegomyia Index : SI เท่ า กับ 10.9 ซึ่ ง สูง เกินกว่ าค่ า
มาตรฐานค่ าดัชนีความชุ กของลูกน้ายุ งลาย (HI, BI, CI และ SI) และข้ อจากัดในการป้ องกันตนเองในการใช้ โลชั่น
และสเปย์กนั ยุง พบว่า ประชาชนนิยมใช้ โลชั่นและสเปย์กนั ยุง แต่เมื่อใช้ เสร็จต้ องล้ างทาความสะอาดมือทุกครั้งเพราะกลัว
มือที่ปนเปื้ อนสารเคมีจากโลชั่นและสเปย์กนั ยุงจะส่งผลอันตราย ถ้ าหากหยิบจับอาหารเข้ าสู่ร่างกาย อีกทั้งผู้ปกครองมี
ความเป็ นห่วงลูกหลานในการไปโรงเรียน เนื่องจากเด็กๆ ไม่ชอบใช้ โลชั่นหรือสเปย์กนั ยุงก่อนไปโรงเรียน เพราะทาแล้ ว
เหนียวตัว จึงทาให้ เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการโดนยุงกัดขณะนอนกลางวันที่โรงเรียน
จากสภาวะปั ญหาที่กล่าวข้ างต้ นผู้ศึกษาจึงได้ พัฒนาจัดทาโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออก ในหมู่บ้านหาดบ้ าย หมู่ท่ี 1 ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมใน
โปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมมีความครอบคลุมทั้ง ตัวบุคคล(Host) ตัวเชื้อ (Agent) และ สิ่งแวดล้ อม (Enviorment) และ
ทาผลิตภัณฑ์สบู่กนั ยุงรบกวนเพื่อสร้ างแรงจูงใจและเสริมสร้ างความตระหนักเข้ มแข็งให้ กบั ประชาชน ซึ่งได้ แนวความคิด
มาจากคณะผู้วิจัยร่วมกับประชาชนบ้ านหาดบ้ าย ว่าการอาบนา้ เป็ นพื้นฐานในชีวิตประจาวันของคนเรา สิ่งใดที่เป็ นพื้นฐาน
ในชีวิตประจาวันจะทาให้ ส่ิงนั้นมีความยั่งยืนในการใช้ มากขึ้น ซึ่งการอาบน้าทุกคนมีการใช้ ส บู่ในการอาบน้า ทาง
คณะผู้วิจัยจึงได้ เพิ่มมูลค่าของสบู่ โดยการเพิ่มกลิ่นสมุนไพรพื้นบ้ านที่ยุงไม่ชอบ ซึ่งได้ เลือกใช้ 3 กลิ่น คือ กลิ่นตะไคร้
หอม กลิ่นลาเวนเดอร์ และกลิ่นส้ ม พบ ว่าทั้ง 3 กลิ่นนี้มีประสิทธิภาพในการป้ องกันยุงได้ มากที่สดุ (9 สมุนไพรพื้นบ้ าน
ไล่ ยุง , อภิวันท์ แก้ ววรรณรัตน์ ) ซึ่งสบู่สามารถชาระล้ างทาความสะอาดสิ่งสกปรกและป้ องกันยุ งรบกวนได้ พร้ อมกัน
คณะผู้วิจัยจึงส่งเสริมให้ ผ้ ูใหญ่และเด็ก นอกจากจะใช้ สบู่ในการอาบนา้ แล้ ว ยังส่งเสริมให้ มีการล้ างมือด้ วยสบู่หาดบ้ าย
นวลหอม โดยการล้ างมือ จะเป็ นการล้ างมือแบบ 7 ขั้นตอน และเพิ่ม 1 ขั้นตอน คือการล้ างมือในพื้นที่ผิวสัมผัสหรือ
บริเวณที่ไม่มีการปกปิ ดของร่างกายจากเสื้อผ้ าซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่โดนยุงกัดได้ เช่ น บริเวณแขนและขา คณะผู้จิวัยจึงได้
ทาการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ในบ้ านหาดบ้ าย
ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกและดัชนีลูกนา้ ยุงลายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิจยั
1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมในการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออก
2.เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ ในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกในบ้ านหาดบ้ าย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ใช้ กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน ในช่วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยประชาชนในบ้ านหาดบ้ าย จานวน 50
คน คือ กลุ่มทดลอง และประชาชนในบ้ านหาดทรายทอง จานวน 50 คน คือ กลุ่มควบคุม ซึ่งสัดส่วนของกลุ่มทดลองและ
กลุ่ มควบคุ ม คือ สัด ส่ ว น 1 ต่ อ 1 การคัด เลื อกกลุ่มตัวอย่ า งโดยการสมัค รใจเข้ าร่ วม (Enrollment) หลั ง จากนั้นได้
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงกลุ่มอายุ
พื้ นที่ดาเนินงานวิจยั
พื้นที่ดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คือ หมู่ 1 บ้ านหาดบ้ าย และหมู่ 8 บ้ านหาดทรายทอง ตาบลริมโขง อาเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัยระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั
ตัวแปรต้ น
ตัวแปรตาม
คุณลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
อายุ
เพศ
การศึกษา
อาชีพ

โปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมเพือ่ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนบ้านหาดบ้าย โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ด้านบุคคล
 ให้ ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออก
 สอนและให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทาสบู่หาดบ้ ายนวลหอมใช้
ในครอบครัวเพื่อป้ องกันยุงรบกวน






ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออก

ด้านสิ่งก่อโรค
รงณรงค์แจกทรายอะเบทโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้ านหาดบ้ าย
รงณรงค์กาจัดยุงตัวแก่โดยพ่นยาฆ่าแมลง
รงณรงค์ให้ เด็กและคนในครอบครัวนอนในมุ้งหรือห้ องที่มีม้ งุ ลวด
โดยการสารวจในบ้ าน
ด้านสิ่งแวดล้อม
รงณรงค์ทาลายแหล่งเพาะพันธุล์ ูกนา้ ยุงลายโดยให้ คว่าภาชนะ
ภายในครัวเรือน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยั (Methods and Research methodology)
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pre-test and Post-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั ติ นในการป้ องกันและควบคุม โรคไข้ เลือดออก ในชุมชนบ้ านหาดบ้ ายและบ้ านหาดทรายทอง
กลุ่มตัวอย่างและวิธเี ลือกกลุ่มตัวอย่าง
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ โปรแกรม G-Power ซึ่งค่าเฉลี่ย (Mean) จากการคานวณเท่ากับ 2.16
และ 1.91 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เท่ากับ 0.32 และ 0.58ได้ จากการอ้ างอิงการศึกษาที่ผ่านมา
(กานต์พิชชา ยะนา, 2557) กาหนดค่าคลาดเคลื่อนที่ระดับ แอลฟ่ า เท่ากับ .05 หลังจากการวิเคราะห์จะได้ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 44 คน และเพิ่มการคลาดเคลื่อน 10 % เพื่อป้ องกันการสูญหายระหว่ างการเข้ าร่ วมโปรแกรม (10% of drop
out) สาหรับการวิจัยนี้ผ้ ูวิจัยใช้ กลุ่มตัวอย่ าง จานวน 50 คน ในช่ วงอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยประชาชนในหมู่บ้านหาดบ้ าย
จานวน 50 คน คือกลุ่มทดลอง และประชาชนในบ้ านหาดทรายทองจานวน 50 คน คือกลุ่มควบคุม ซึ่งสัดส่วนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม คือ สัดส่วน 1 ต่อ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสมัครใจเข้ าร่วม (Enrollment)หลังจาก
นั้นได้ ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงกลุ่มอายุ
ตารางที่ 1 แสดงการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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เพศชาย

เพศหญิง

เพศชาย

เพศหญิง

15-25 ปี

2

3

3

4

26-35 ปี

2

8

4

6

36-45 ปี

6

16

4

11

46-60 ปี

2

9

3

11

60 ปี ขึ้นไป

1

1

1

3

รวม

13

37

15

35

เกณฑ์คดั เลือกประชากรเข้าสู่กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง
-เกณฑ์คดั เข้ า คือ ผู้ท่มี อี ายุ 15 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือเพศหญิง อาศัยอยู่ในหมู่ 1 บ้ านหาดบ้ าย ตาบลริมโขง
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไม่ต่ากว่า 1 ปี เป็ นผู้ท่สี ามารถอ่านออกเขียนหนังสือได้ สามารถสื่อสารพูดโต้ ตอบการรู้
เรื่อง ไม่เป็ นผู้พิการทางการมองเห็น หรือการได้ ยนิ หรือการเคลื่อนไหว ผู้ท่ไี ม่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้ท่สี มัคร
ใจและยินยอมให้ ความร่วมมือ และผู้ท่มี อี ายุต่ากว่า 18 ปี ได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ าร่วมโปรแกรมกับ
ผู้วิจัย
-เกณฑ์คดั ออก คือ ผู้ท่มี อี าการป่ วยทางจิตเวชและผู้สงู อายุท่ดี ูแลตนเองไม่ได้
กลุ่มควบคุม
-เกณฑ์คดั เข้ า คือ ผู้ท่มี อี ายุ 15 ปี ขึ้นไป เพศชายหรือเพศหญิง อาศัยอยู่ในหมู่ 8 บ้ านหาดทรายทอง ตาบลริม
โขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไม่ต่ากว่า 1 ปี เป็ นผู้ท่สี ามารถอ่านออกเขียนหนังสือได้ สามารถสื่อสารพูดโต้ ตอบ
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การรู้เรื่อง ไม่เป็ นผู้พิการทางการมองเห็น หรือการได้ ยิน หรือการเคลื่อนไหว ผู้ท่ไี ม่เป็ นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้ท่ี
สมัครใจและยินยอมให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมกับผู้วิจัย และผู้ท่มี อี ายุต่ากว่า 18 ปี ได้ รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการ
เข้ าร่วมโปรแกรมกับผู้วิจัย
-เกณฑ์คดั ออก คือ ผู้ท่มี อี าการป่ วยทางจิตเวชและผู้สงู อายุท่ดี ูแลตนเองไม่ได้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสมัครใจเข้ าร่วม (Enrollment) โดยการเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมตามหลักเกณฑ์ท่ตี ้งั เอาไว้ ของการคัดเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling : SRS) จากประชากรกลุ่มเป้ าหมายทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้ วบแบบสอบถามจานวน 2 ชุด ดังนี้
1.แบบสอบถามความรู้ ทัศคติ และการปฏิบตั ติ นการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ ลเืื อดออก จากวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยมหาสารคาม วึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีท้งั หมด
35 ข้ อ แบ่งเป็ น 4ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ประกอบด้ วย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลักในปัจจุบนั และ
รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน โดยลักษณะคาถามเป็ นแบบเปิ ด และปิ ดผสมกัน จานวน 5 ข้ อ

ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวเจตคติต่อพฤติกรรมการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ซึ่งประกอบด้ วย การ
ป้ องกันตนเองไม่ให้ ยุงกัด การกาจัดลูกนา้ ลุงตัวเต็มวัย และการลดแหล่งเพาะพันธุไ์ ม่ให้ ยุงสามารถแพร่พันธุเ์ พิ่มความ
หนาแน่นได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบปรนัย เป็ นแบบเลือกตอบลิเคิร์ทสเกล 5 ตัว แบ่งเป็ นคาถามบวกหรือนิมาน
(Favorable) จานวน 5 ข้ อ และคาถามด้ านลบหรือนิเสธ (Unfavorable) จานวน 5 ข้ อ จานวนรวม 10 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การ
ให้ คะแนน ดังนี้
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ส่วนที่ 2 สอบถามความรู้โรคไข้ เลือดออก ประกอบด้ วย ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคไข้ เลือดออก อาการ
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก จานวน 10 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนคาตอบ ดังนี้
เลือกคาตอบที่ถูกต้ อง
เท่ากับ 1 คะแนน
เลือกคาตอบที่ไม่ถูกต้ อง เท่ากับ 0 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลของค่าคะแนนเฉลี่ย คานวณโดยสูตรการคานวณความกว้ างของอันตรภาคชั้น (ธานินทร์ ศิลปจารุ,
2555) ดังนี้
ความกว้ างของอันตรภาคชั้น
= คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 10-0
=2
5
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ เป็ นดังนี้
ช่วงคะแนน
ระดับความรู ้
8.01-10.00
ระดับสูงมาก
6.01-8.00
ระดับสูง
4.01-6.00
ระดับปานกลาง
2.01-4.00
ระดับน้ อย
0.00-2.00
ระดับน้ อยมาก
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แบบคาถามด้านบวก
แบบคาถามด้านลบ
ตัวเลือก
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
5
1
เห็นด้ วย
4
2
ไม่แน่ใจ
3
3
ไม่เห็นด้ วย
2
4
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
1
5
เกณฑ์การแปลผลของค่าคะแนนเฉลีย่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2555) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 42.01-50.00แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมระดับสูงที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 34.01-42.00แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 26.01-34.00แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.01-26.00แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมระดับต่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.00-18.00แสดงว่า เจตคติต่อพฤติกรรมระดับต่าที่สดุ
ส่วนที่ 4 สอบถามพฤติกรรมการป้ องกันและควบคุมโรคหมายถึงการปฏิบตั กิ จิ กรรมการป้ องกันและควบคุม
ยุงลายพาหะนาโรค ซึ่งประกอบด้ วย การป้ องกันตนเองไม่ให้ ถูกยุงกัด การกาจัดลูกนา้ และยุงตัวเต็มวัย และการลดแหล่ง
เพาะพันธุไ์ ม่ให้ ยุงสามารถแพร่พันธุเ์ พิ่มความหนาแน่นได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคาถามแบบปรนัย เป็ นแบบ
เลือกตอบลิเคิร์ทสเกล 5 ตัวเลือกจานวน 10 ข้ อ โดยเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี้
ตัวเลือก
คะแนน
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
5
ปฏิบตั บิ ่อยครั้ง
4
ปฏิบตั บิ างครั้ง
3
ปฏิบตั นิ ้ อยครั้ง
2
ไม่เคยปฏิบตั ิ
1
เกณฑ์การแปลผลของค่าคะแนนเฉลีย่ แบ่งเป็ น 5 ระดับ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2555) คือ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 42.01-50.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมระดับสูงที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 34.01-42.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 26.01-34.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.01-26.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมระดับต่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.00-18.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมระดับต่าที่สดุ

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

2. แบบสารวจลูกนา้ ยุงลาย (กอ.1) เป็ นแบบสารวจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สร้ างขึ้นเพื่อใช้
ประโยชน์ในการสารวจแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลายที่บ้าน โรงเรียน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน เพื่อประเมินความ
ชุกของลูกนา้ ยุงลาย
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Validity)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้ างขึ้น ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้และเชี่ยวชาญด้ านโรคไข้ เลือดออก จานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้และเชี่ยวชาญด้ านการ
ควบคุมและป้ องกันโรค จานวน 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีความรู้และเชี่ยวชาญด้ านทฤษฏีพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ไข้ เลือดออก จานวน 1 ท่าน เป็ นผู้พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้ องเหมาะสมของภาษา ความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวความคิดผู้วิจัย จากนั้นนามาคานวณหาสัมประสิทธิ์
ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยผลที่ได้ ค่าที่ระดับ 0.842 (ค่าที่ยอมรับได้ มากกว่า
0.50 (Neuman, 2000) )
ความเชื่อมันเครื
่ ่องมือ (Reliability)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว มาตรวจสอบความเที่ยง
ของเครื่องมือ โดยนาไปทดลองใช้ กับประชาชนหมู่บ้านดอนที่ หมู่ 3 ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จานวน 30 คน โดยมีลักษณะ เพส อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ ท่คี ล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้ วนาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์หาความเที่ยง โดยคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าที่
ยอมรับได้ มากกว่า 0.70 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,2553)ซึ่งผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.725

ขั้นตอนการดาเนินการ
1.ผู้วิจัยเข้ าพื้นที่หมู่บ้านหาดบ้ าย เพื่อนาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ เมื่อ
กลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้ าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้ อธิบายวิธกี ารตอบแบบสอบถาม เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้ าใจแล้ ว ผู้วิจัยจึงให้
กลุ่มตัวอย่างลงชื่อในใบยินยอมของผู้มสี ่วนร่วมในการวิจัย (Informed Consent Form) และกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่
ให้ ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
2.ก่อนการให้ โปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม 1 สัปดาห์ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบสอบถามและสารวจดัชนี
ความชุกของลูกนา้ ยุงลายตามแบบ กอ.1 ในบ้ านและบริเวณของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การทดลองมีระยะเวลาใน
การดาเนินการตามโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม 10 วัน ซึ่งประกอบด้ วยกิจกรรมในการดาเนินงานต่อไปนี้
วันที่ 1 การจัดโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออกแก่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ การรักษา การปฏิบตั ติ นในการป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออก โดยนักวิชาการสาธารณสุขอนามัย
บ้ านหาดบ้ าย
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การดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยวิจัย โดยใช้ แบบสอบถาม มีข้นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลาดับ ดังนี้
1.ผู้วิจัยเสนอเค้ าโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยซึ่งได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2.ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้รักษาการผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้ านหาดบ้ าย อาเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียราย และผู้ใหญ่ บ้านบ้ านหาดบ้ าย หมู่ 1 ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัด เชียราย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประชาชนที่หมู่บ้านหาดบ้ าย ตามคุณสมบัตทิ ่กี าหนด
3. ผู้วิจัยได้ ดาเนินการให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจัยทุกคนได้ รับการชี้แจงจากผู้ศึกษาวิจัยและลงนามในใบยินยอมเข้ าร่วมการ
ศึกษาวิจัยตามขั้นตอนตามหลักการทางจริยธรรม และผู้เข้ าร่วมในการศึกษาวิจัยอายุต่ากว่า 18 ปี จะต้ องได้ รับการ
ยินยอมจากผู้ปกครองและลงนามในใบยินยอมทุกคน
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วันที่ 2 การจัดกิจกรรมสอนและทาสบู่หาดบ้ ายนวลหอมให้ กบั กลุ่มทดลอง โดยให้ กลุ่มทดลองมีส่วนร่วมในการ
ทาสบู่หาดบ้ ายนวลหอมไว้ ใช้ ในครอบครัว เพื่อเป็ นการส่งเสริมการป้ องกันโรคไข้ เลือดออกในด้ านส่วนบุคคลให้ แข็งแรง
มากขึ้น ซึ่งได้ แนวความคิดมาจากวิธกี ารป้ องการยุงส่วนใหย่ท่คี นในชุมชนนิยมคือใช้ สเปย์และโลชั่นทากันยุง ซึ่งหลังการ
ใช้ ต้องล้ างทาความสะอาดทุกครั้งเพราะทาแล้ วเหนียวตัว และในลูกหลานกลุ่มเด็กเล็กไม่ชอบใช้ อปุ กรณ์ป้องกันยุงกัด เช่น
สเปย์และโลชั่นยากันยุงในการป้ องกันตนเองขณะไปโรงเรียนและนอนกลางวันในโรงเรียน
โดยความคาดหวังของ
ผู้ปกครองหวังอยากให้ ลูกหลานใช้ อปุ กรณ์ป้องกันยุงกัดและชาระล้ างสิง่ สกปรก ทางผู้วิจัยจึงคิดนวัตกรรมที่สามารถใช้ ใน
พื้นฐานในชีวิตประจาวันและป้ องกันยุงได้ โดยการเพิ่มมูลค่าของสบู่ด้วยการใส่กลิ่นที่ยุงไม่ชอบ คือ กลิ่นตระไคร้ หอม
กลิ่นลาเวนเดอร์ และกลิ่นส้ ม เป็ นวิธที ่ที าให้ กลิ่นที่ยุงไม่ชอบนั้นติดตัวคนได้ และลูกหลานสามารถอาบนา้ ก่อนไปโรงเรียน
และส่งเสริมให้ โรงเรียนมีการส่ง
เสริมเด็กๆมีการชาระล้ างสิง่ ปรกได้ หลายครั้ง เพื่อป้ องกันยุงรบกวน ผู้วจิ ัยได้ ทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
ของสบู่ ที่ง่ายต่อการใช้ มีกลิ่นที่สามารถไล่ยุง ซึ่งขณะใช้ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว เพื่อเป็ นการหารูปแบบการใช้ จึงเสริมรูปแบบ
การใช้ สบู่ท่ปี ้ องกันยุงโดยแนวคิด
วันที่ 3 สอนการล้ างมือ 7 ขั้นตอน + 1 พื้นที่ผวิ สัมผัสร่วมกับการใช้ สบู่หาดบ้ ายนวลหอม โดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มขั้นตอนที่ 8 ในพื้นที่ผวิ สัมผัสในการชาระล้ างความสะอาดและเพิ่มพื้นที่ในการป้ องกันยุงรบกวนเพิ่มขึ้น
วันที่ 4 กิจกรรมรงณรงค์กาจัดแหล่งเพาะพันธุล์ ูกนา้ ยุงลายโดยการลงมือปฏิบตั จิ ริงที่บ้านของตนเองพร้ อมทั้ง
สนับสนุนวัสดุทรายอะเบทเพื่อให้ กลุ่มทดลองเกิดความตระหนัก และความสนใจที่จะปฏิบตั พิ ฤติกรรมของโรค
ไข้ เลือดออก
วันที่ 5 กิจกรรมรงณรงค์ให้ กลุ่มทดลองมีการกาจัดยุงตัวแก่ของยุงลายในบ้ านของตนเองโดยพ่นยาฆ่าแมลง
และส่งเสริมให้ เด็กและคนในครอบครัวของกลุ่มทดลองนอนในมุ้งหรือห้ องที่มมี ้ งุ ลวดเพื่อป้ องกันยุงกัดและรบกวนโดย
การสารวจในครัวเรือน
วันที่ 6, 7, 8, 9 และ 10 กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้ านกลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านหาดบ้ าย
เพื่อติดตามพฤติกรรมปฏิบตั ติ นในการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออก ของกลุ่มทดลองจากการลงมือปฏิบตั จิ ริงที่บ้านของตนเองพร้ อมทั้งให้ คาแนะนา
4.หลังการให้ โปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม 1 สัปดาห์ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามและสารวจดัชนี
ความชุกของลูกนา้ ยุงลายตามแบบ กอ.1 ในบ้ านและบริเวณบ้ านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และผู้วิจัยนาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์ตามวิธที างสถิติ
5. หลังจากการดาเนินศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ วตามโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม ผู้วิจัยได้ ดาเนินการคืนข้ อมูลและ
ได้ จัดกิจกรรมโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมให้ กบั กลุ่มควบคุมให้ เหมือนกับกลุ่มทดลอง
โดยการปฎิบตั นิ ้ ตี ามหลักการ
จริยธรรมในการศึกษาวิจัย
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ผลการศึกษา (Results)
การวิเคราะห์ค่าสถิตพิ ้ ืนฐานได้ แก่จานวนและร้ อยละของข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มทดลอง พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 74.00 และเพศชาย
ร้ อยละ 26.00 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ร้ อยละ 40.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้ อยละ 34.00 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษรตกรรม ร้ อยละ 36.00และได้ รับรายได้ ครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ต่อเดือน ในขณะที่กลุ่มควบคุม
พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 70.00 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ร้ อยละ 32.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา
ร้ อยละ 38.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้ อยละ 34.00 และได้ รับรายได้ ครอบครัว <5,000 บาทต่อเดือน
ร้ อยละ 50

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ด้ านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ นป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง

การให้ ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้ เลือดออก

กลุ่มทดลอง

n

Mean

S.D.

50

5.26

1.42

กลุ่มควบคุม

50

4.70

1.37

กลุ่มทดลอง

50

23.68

4.66

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก

กลุ่มควบคุม

50

23.20

4.21

กลุ่มทดลอง

50

24.48

4.89

กลุ่มควบคุม

50

24.52

t

df

p-value

2.00

98

.048*

.540

98

.591

.042

98

.967

4.65

ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับ
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองในเบื้องต้ น ด้ วยการ
ทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 5.26 (S=1.42) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออกเท่ากับ 4.70 (S=1.37) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.048
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 23.68 (S=4.89) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 23.20 (S=4.65) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีทศั นคติเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.591
การปฏิบตั นติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ก่อนได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 24.48 (S=4.65) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกัน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ก่อนการทดลอง
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และควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 24.52 (S=4.57) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.967
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย ด้ านความรู้ เจตคติ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง

n

Mean

S.D.

50

7.48

1.29

การให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก
กลุ่มควบคุม

50

4.56

1.16

กลุ่มทดลอง

50

28.78

4.16

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก
กลุ่มควบคุม

50

22.86

4.27

กลุ่มทดลอง

50

30.90

4.32

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

กลุ่มควบคุม
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50

24.36

t

df

p-value

11.84

98

<.001*

7.01

98

<.001*

7.34

98

<.001*

4.57

ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 7.48 (S=1.29) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออกเท่ากับ 4.56 (S=1.16) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.048
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 28.78 (S=4.16) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 22.86 (S=4.17) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.591
การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 30.9 (S=4.32) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 24.36 (S=4.57) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.967
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย ด้ านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง

กลุ่มทดลอง

n

Mean

S.D.

50

7.48

1.29

การให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก
กลุ่มควบคุม

50

4.56

1.16

กลุ่มทดลอง

50

28.78

4.16

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก
กลุ่มควบคุม

50

22.86

4.27

กลุ่มทดลอง

50

30.90

4.32

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออก
กลุ่มควบคุม

50

24.36

t

df

p-value

11.84

98

<.001*

7.01

98

<.001*

7.34

98

<.001*

4.57

ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 7.48 (S=1.29) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลือดออกเท่ากับ 4.56 (S=1.16) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.048
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 28.78 (S=4.16) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 22.86 (S=4.17) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีทศั นคติเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.591
การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 30.9 (S=4.32) และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยด้ านการปฏิบตั ติ นเกี่ยวกับการป้ องกัน
และควบคุมโรคไข้ เลือดออกเท่ากับ 24.36 (S=4.57) เมื่อนาไปทดสอบทางสถิตพิ บว่า กลุ่มทดลองมีการปฏิบตั ติ น
เกี่ยวกับการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.967
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าดัชนีช้ วี ัดความชุกของลูกนา้ ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ร้ อยละของบ้ านที่พบลูกนา้ ยุงลาย
House Index(HI)

ร้ อยละลูกนา้ ยุงลายภายในอาคารและสถานที่
Container Index(CI)

ร้ อยละของภาชนะที่พบลูกนา้ ยุงลาย ในบ้ าน Breteau
Index(BI)
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ร้ อยละภาชนะที่พบลูกนา้ ยุงลายในพื้นที่ Stegomyia
Index(SI)

676

ก่อน

หลัง

Percentage different

กลุ่มทดลอง

18

4

14

กลุ่มควบคุม

26

18

8

กลุ่มทดลอง

13.88

4.2

9.68

กลุ่มควบคุม

23.07

21.56

1.51

กลุ่มทดลอง

20

8

12

กลุ่มควบคุม

24

22

2

กลุ่มทดลอง

20

8

12

กลุ่มควบคุม

24

22

2

จากการสารวจลูกนา้ ยุงลาย พบว่าค่าดัชนีช้ วี ัดความชุกของลูกนา้ ยุงลายหลังจากได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวล
หอมในการป้ องการและควบคุมโรคไข้ เลือดออกของกลุ่มทดลองนั้นมีความแตกต่างมากกกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งได้ รับการ
อบรมการป้ องกันและควบคุมโรคจากนักวิชาการสาธารณสุขด้ านการควบคุมโรคติดต่อ และร่วมกิจกรรมในการทาลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกนา้ เช่นการคว่าภาชนะรอบบ้ าน ปรับปรุงทัศนียภาพในชุมชน จึงทาให้ ในกลุ่มทดลองมีค่าดัชนีลูกนา้ อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งเทศบาลตาบลริมโขงได้ ให้ การสนับสนุนให้ นาโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมใช้ กบั หมู่บ้านอื่นๆในตาบลริม
โขงในทุกๆปี
อภิปรายผลการศึกษา (Discussions)
จากการศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ใน
บ้ านหาดบายและบ้ านหาดทรายทอง ตาบลริมโขง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถนามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ พบว่ า งานวิจัยของ Hannarong Saengkae พบว่ า แกนนาครัวเรือนหลังได้ รับโปรแกรมสุขศึกษาในการ
ควบคุมและป้ องกันโรคไข้ เลือดออกของแกนนาครัวเรือน มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคไข้ เลือดออก การรับรู้ความ
รุน แรงของโรคไข้ เ ลื อดออกการรั บรู้ป ระโยชน์ ใ นการปฏิบั ติต นและการปฏิบั ติต นในการป้ องกัน และควบคุ มโรค
ไข้ เลือดออกดีกว่าก่อนได้ รับโปรแกรมสุขศึกษาในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยเรื่อง
นี้ ว่า พบว่ากลุ่มทดลองหลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ใิ นการป้ องกันและควบคุม
โรคไข้ เลือดออกดีกว่ าก่อนได้ รับโปรแกรม ผลงานวิจัยของ Hannarong Saengkae พบว่ า ผลการสารวจความชุกของ
ลูกนา้ ยุงลายของแกนนาครัวเรือนภายหลังได้ รับโปรแกรมสุขศึกษาในการควบคุม และป้ องกันโรคไข้ เลือดออกของแกน
นาครัวเรือน พบว่าดัชนีช้ ีวัดความชุกของลูกนา้ ยุงลายมีค่า House Index และ Breteau Index มีค่าลดลง และอยู่ในเกณฑ์
ปกติ และงานวิจัยของ Nongnuch et al. พบว่า ค่า Breteau index, Container index, Landingrate และBitingrate หลัง
การให้ โปรแกรมต่ากว่าก่อนการให้ โปรแกรมการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ซึ่งผลสอดคล้ องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่ง
พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอมทาให้ ค่า HI, CI, BI และ SI ลดลงกว่าก่อนได้ รับโปรแกรมหาด
บ้ ายนวลหอม ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมประกอบด้ วย การทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกนา้ นอนในมุ้ง ใช้ อุปกรณ์ใน
การป้ องกันยุงรบกวนหรือยุงกัด เช่น สบู่หาดบ้ ายนวลฃหอมกันุงรบกวน และ ทาลายยุงตัวแก่โดยพ่นยากันยุง
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สรุปผลการศึกษา (Conclusions)
การศึกษาวิจัยนี้พบว่า ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก ของกลุ่มทดลอง
หลังได้ รับโปรแกรมหาดบ้ ายนวลหอม มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ เลือดออกเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลางเป็ นระดับสูง ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการป้ องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกเพิ่มขึ้นจากระดับต่าเป็ นระดับปานกลาง และค่าดัชนีลุกน้า
ยุงลายในกลุ่มทดลองมีค่า House Index , Breteau index , Container index and Stegomyia index ลดลงจากระดับความ
เสี่ยงสูงของการระบาดโรคเป็ นระดับปกติ ซึ่งกิจกรรมในโปรแกรมหวาดบ้ ายนวลมีกจิ กรรมที่ความครอบคลุมทั้ง 3 ด้ าน
คือ บุคคล เชื้อโรค และสิ่งแวดล้ อม จึงทาให้ มปี ระสิทธิภาพในการควบคุมและป้ องกันโรคไข้ เลือดออกได้ ดี ซึ่งทุกคนใน
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในกิจกกรรมและควรมีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี
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