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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา จ�ำนวน 157 คน ใช้วิธีการ
สุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ การเก็บข้อมูลเป็นแบบการใช้แบบสอบถามซึง่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 ท่าน ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามเกีย่ วกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทางสถิติ เท่ากับ 0.72
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ด้วยวิธีของ Kuder-Richardson มีค่าเท่ากับ 0.72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ไคสแควร์ (chi-square test) ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านคลองบางนาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 51.0 มีอายุในช่วง 35-44 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ด้านความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกพบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 56.7 สิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านคลองบางนาจัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 62.5 ประชาชนมีวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.4 และพบว่าอาชีพ มีความ
สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05)
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Abstract

This descriptive research aimed to study factor related to Dengue hemorrhagic fever prevention
of people in Bankongbangna. The sample group in this study is the people in Bankongbangna with number
of 157 systematic random sampling was used. The data collection was a questionnaire which was verified
content validity from 3 experts. The reliability of the questionnaire on the prevention of dengue has the
statistic confidence level of 0.72 and the test knowledge factor of Kuder-Richardson had a value of 0.72.
Data were analyzed using chi-square test. The result found that the most sample population is the male
(51.0 percent) with age from 35-44 years, and almost samples (93%), have been never infected with
dengue hemorrhagic fever. Knowledge about this disease was found that population in this area showed
a good knowledge level with 56.7 percent. The environment in Bankongbangna is in moderate level with
62.5 percent. People had methods for dengue hemorrhagic fever prevention in high level with 57.4
percent. Moreover the occupation factor related to dengue hemorrhagic fever prevention with statistic
significant at level of 0.05 (p-value < 0.05)
Keywords: Prevention, Dengue hemorrhagic fever, Thailand
บทน�ำ

โรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever)
เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน โดยมียุงลาย (Aedes aegypt)
เป็นพาหะของโรค พบการระบาดของโรคนี้อย่างต่อเนื่อง
ยาวนานเกิ น กว่ า 5 ทศวรรษ และได้ ก ลายเป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่
กระจายอย่างกว้างขวางและมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขตร้อนและเขต
อบอุ่น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่โดยทั่วไปมักจะ
ระบาดในช่วงฤดูฝนเนือ่ งจากอุณหภูมแิ ละความชืน้ ในฤดูฝน
เอือ้ ต่อการท�ำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายซึง่ เป็นพาหะของ
โรคไข้เลือดออกมากขึ้น ปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการแพร่
กระจายของโรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่
ซึ่งประกอบด้วย ภูมิต้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อ
ไวรัสเดงกี ความหนาแน่นของประชากร สภาพภูมิอากาศ
ชนิดของยุงที่เป็นพาหะ การขาดความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการที่จะก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน�้ำยุงลาย
อย่างต่อเนือ่ ง [1] การแพร่ระบาดของโรคเกิดจากยุงลายบ้าน
และยุงลายสวน โดยเชื้อก่อโรคมี 2 ชนิด คือ เชื้อไวรัสเดงกี

(dengue virus) และเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (chigunkunya
virus) ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกจะมี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถเป็น
โรคไข้เลือดออกได้ถึง 4 ครั้ง ตลอดชีวิต และสามารถเป็นซ�้ำ
ได้อีก [2]		
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2558 จาก
ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ส�ำนักระบาดวิทยาข้อมูล
ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก (dengue fever: DF, dengue haemorrhagic
fever: DHF, dengue shock syndrome: DSS) สะสมรวม
11,699 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 17.9 ต่อประชากรหนึง่ แสนคน
และมีการรายงานจ�ำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ
56.03 (1.56 เท่า) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ณ ช่วงเวลา
เดียวกัน ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ จ�ำนวน 10 ราย อัตราป่วยตาย เท่ากับ
ร้อยละ 0.09 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตาม
กลุม่ อายุ ส่วนใหญ่พบในกลุม่ อายุ 10-14 ปี มีอตั ราป่วยสูงสุด
คื อ 54.16 ต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคน รองลงมา ได้ แก่
กลุม่ อายุ 5-9 ปี (39.22), 15-24 ปี (32.96), 25-34 ปี (18.69)
และ 0-4 ปี (17.30) ตามล�ำดับ [3]
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กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัด
ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ โ รคติ ด ต่ อ น� ำ โดยแมลงระดั บ ชาติ ป ี
พ.ศ. 2555 -2559 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น การจากทุ ก ฝ่ า ยโดยเฉพาะโรค
ไข้เลือดออก เนื่องจากยังคงเป็นปัญหาอยู่ทุกปีและทุกพื้นที่
[4] ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของ
การเป็นโรคไข้เลือดออกในระดับปานกลาง มีจำ� นวนประชากร
ทั้งสิ้น 1,261,530 ราย พบผู้ป่วยจ�ำนวน 489 ราย เสียชีวิต
จ�ำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 38.76 ต่อประชากร
หนึง่ แสนคน อัตราตายร้อยละ 0.08 ต่อประชากรหนึง่ แสนคน
และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.20 [5]
โรคไข้เลือดออกพบว่าเป็นปัญหาอันดับที่ 1 ของ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย โดยพบว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก
7 คนต่อจ�ำนวนประชากร 6,558 คน โดยชุมชนบ้านคลอง
บางนา ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในจ�ำนวนนั้น มีอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 1 คนต่อจ�ำนวนประชากร 179 คน มีลูกน�้ำ
ยุงลาย จ�ำนวน 9 ต่อ 42 หลังคาเรือน และไม่มีแหล่งก�ำจัด
น�ำ้ เสียในครัวเรือน จ�ำนวน 29 ต่อ 42 หลังคาเรือน สถานทีต่ งั้
ของชุมชนอยูใ่ กล้ ริมคลอง สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นแหล่งน�ำ้
มีนำ�้ ขังบริเวณรอบบ้าน [6] ซึง่ ถึงแม้วา่ ชุมชนแห่งนีจ้ ะมีอตั รา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นตัวเลขจ�ำนวนน้อย แต่มีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต�ำบลศีรษะจรเข้น้อยได้ตั้งตัวชี้วัดของการเกิดโรค
ไข้เลือดออก เท่ากับ 0 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทีมผู้วิจัย
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนบ้านคลอง
บางนา เพื่อน�ำไปสู่วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก รวมถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนให้ได้ประสิทธิภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ต่อไป โดยสมมติฐานการวิจัยประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชน 2) ความรู้เกี่ยวกับโรค
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ไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในชุมชน และ 3) ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมมีความ
สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
ชุมชน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร คือ ประชาชนทีม่ บี า้ นเรือนพักอาศัยอยู่
ในชุมชนบ้านคลองบางนา มีจ�ำนวน 78 หลังคาเรือน มี
จ�ำนวนประชากร เท่ากับ 258 ราย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ประชาชนในชุ ม ชนบ้ า น
คลองบางนา ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-60 ปี ก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งด้ ว ยสู ต รของ taro yamane ได้ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ� ำ นวน 157 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบมี ร ะบบ
(systematic random sampling) ตามล�ำดับรายชื่อของ
ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ส่วนที่ 3 คือ
ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ว นที่ 4 คื อ การป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หาของแบบสอบถาม
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์ความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามซึ่ ง น� ำ ไปทดลองใช้ กั บ
ประชาชนในหมู ่ ที่ 10 ต� ำ บลศี ร ษะจระเข้ น ้ อ ย อ� ำ เภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จ�ำนวน 30 รายและค�ำนวณ
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก เท่ากับ
0.71 และ 0.72 ตามล�ำดับ และวิเคราะห์คา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
แบบทดสอบความรูด้ ว้ ยวิธขี อง Kuder-Richardson (KR-20)
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72
การวิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ไข้ เ ลื อ ดออก ปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และการป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
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บุคคล ความรูเ้ กีย่ วกับโรคไข้เลือดออก และปัจจัยสิง่ แวดล้อม
กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยใช้การทดสอบไคสแควร์
(chi-square test: test) ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 0.05 การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการขอ
จริยธรรมเลขที่ อ.353/2558

คิดเป็นร้อยละ 49.0 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.5 ปี ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 11.9 อายุต�่ำสุด คือ 15 ปี อายุสูงสุด คือ
60 ปี โดยอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี เป็นส่วนใหญ่
ด้านรายได้พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลีย่ เท่ากับ 9,805 บาท
ต่อเดือน โดยรายได้ระหว่าง 6,000-11,999 บาท ต่อเดือน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.1 และได้รับการศึกษาสูงสุดใน
ผลการวิจัย
ระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.1 ประชาชน
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเป็นเพศชาย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 33.8 และ
จ�ำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 เพศหญิง จ�ำนวน 77 คน พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกร้อยละ 93.0
ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละจ�ำแนกตามระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (n = 157, X = 9.4, S.D. = 1.7)
ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
จ�ำนวน
ร้อยละ
ระดับดี
(10.0-12.0 คะแนน)
89
56.7
ระดับปานกลาง (7.0-9.0 คะแนน)
56
35.7
ระดับต�่ำ
(0.0-6.0 คะแนน)
12
7.6
เมื่ อ น� ำ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคไข้ เ ลื อ ดออกของ ปานกลาง ร้อยละ 35.7 และมีความรู้อยู่ในระดับต�่ำ ร้อยละ
ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนามาจัดระดับ พบว่า 7.6 (X = 9.4, S.D. = 1.7) ดังแสดงในตารางที่ 1
ประชาชนมี ค วามรู ้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ดี ร้ อ ยละ 56.7 ระดั บ
ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละจ�ำแนกตามระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (n = 157, X = 2.2, S.D. = 0.3)
ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
จ�ำนวน
ร้อยละ
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 2.33-3.00 คะแนน)
58
36.9
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.32 คะแนน)
98
62.5
ระดับไม่ดี (คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 คะแนน)
1
0.6
เมื่อน�ำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดระดับพบว่า ร้อยละ 36.9 และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ 0.6
ประชาชนมีสงิ่ แวดล้อมในชุมชนบ้านคลองบางนาอยูใ่ นระดับ ตามล�ำดับ (X = 2.2, S.D. = 0.3) ดังแสดงในตารางที่ 2
ปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 62.5 รองลงมาอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละจ�ำแนกตามระดับการป้องกันโรคไข้เลือดออก (n = 157, X = 2.3, S.D. = 0.3)
ระดับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
จ�ำนวน
ร้อยละ
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.33-3.00 คะแนน)
90
57.4
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 1.67-2.32 คะแนน)
66
42.0
ระดับน้อย (คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 คะแนน)
1
0.6
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เมือ่ น�ำการป้องกันโรคไข้เลือดออกมาจัดระดับ พบ ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.0 และมีการป้องกันโรคไข้เลือด
ว่าประชาชนมีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ออกอยูใ่ นระดับน้อย ร้อยละ 0.6 ตามล�ำดับ (X = 2.3, S.D.
ร้อยละ 57.4 รองลงมามีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ใน = 0.3) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน (n = 157)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
รวม
df
จ�ำนวน (ร้อยละ)
(n = 157)
น้อย-ปานกลาง
มาก
1. เพศ
1.55
1
ชาย
38 (24.2)
42 (26.8)
80 (51.0)
หญิง
29 (18.5)
48 (30.6)
77 (49.0)
2. อายุ
4.37
4
15-24 ปี
19 (12.1)
17 (10.8)
36 (22.9)
25-34 ปี
11 (7.0)
17 (10.8)
28 (17.8)
35-44 ปี
14 (8.9)
29 (18.6)
43 (27.5)
45-54 ปี
20 (12.7)
21 (13.4)
41 (26.1)
55 ปีขึ้นไป
3 (1.9)
6 (3.8)
9 (5.7)
3. รายได้ต่อเดือน
3.47
3
น้อยกว่า 6,000
21 (13.4)
20 (12.7)
41 (26.1)
6,000-11,999
24 (15.3)
39 (24.8)
63 (40.1)
12,000-17,999
11 (7.0)
21 (13.4)
32 (20.4)
มากกว่า 18,000
11 (7.0)
10 (6.4)
21 (13.4)
4. อาชีพ
ค้าขาย
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน
นักเรียน/นักศึกษา
5. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา/
ปริญญาตรี
6. ประวัติการเจ็บป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออก
เคยป่วย
ไม่เคยป่วย

9 (5.7)
19 (12.1)
6 (3.8)
2 (1.3)
18 (11.5)
3 (1.9)
33 (21.0)
22 (14.0)
9 (5.7)

6 (3.8)
61 (38.9)

หมายเหตุ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

8 (5.1)
34 (21.7)
2 (1.3)
4 (2.5)
10 (6.4)
0 (0)
55 (35.0)
28 (17.8)
7 (4.5)

5 (3.2)
85 (54.1)

17 (10.8)
53 (33.8)
8 (5.1)
6 (3.8)
28 (17.8)
3 (1.9)
88 (56.1)
50 (31.8)
16 (10.2)

11 (7.0)
146 (93.0)

p-value
0.213
0.357

0.324

14.21

5

0.014*

6.23

3

0.101

0.681

1

0.409
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จากตารางที่ 4 พบว่าเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพมีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ระดับการศึกษา และประวัติการเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์ ประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วน
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน (n = 157)
ความรู้โรคไข้เลือดออก
ระดับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
รวม
df p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
(n = 157)
น้อย-ปานกลาง
มาก
3.98 2
0.137
ความรู้ระดับดี
39 (24.8)
50 (31.8) 89 (56.7)
ความรู้ระดับปานกลาง
20 (12.7)
36 (22.9) 56 (35.7)
ความรู้ระดับต�่ำ
8 (5.1)
4 (2.5)
12 (7.6)
หมายเหตุ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่ า ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ไข้เลือดออกไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อม กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน (n = 157)
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ระดับการป้องกันโรคไข้เลือดออก
รวม
df p-value
จ�ำนวน (ร้อยละ)
(n = 157)
น้อย-ปานกลาง
มาก
0.17 1 0.676
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี
26 (16.6)
32 (20.4) 58 (36.9)
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง-ไม่ดี
41 (26.1)
58 (36.9) 99 (63.1)
หมายเหตุ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่มีความ
สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายและสรุ ป ผลการ
ทดลองดังหัวข้อต่อไปนี้ พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงสามารถปฏิบัติตนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของบันเทิง และคณะ [7] และศรีทอง [8] ในปี พ.ศ.
2555 ที่พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้
เลือดออกด้วยเช่นกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับความ
เชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value > 0.05) อายุพบว่าไม่มีความ
สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของบันเทิง และคณะ [7] และศรีทอง [8] ที่พบว่าอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value >
0.05) รายได้พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้
เลือดออก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถกระท�ำได้
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ดังนั้นไม่
ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยก็สามารถปฏิบตั ติ นในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมภพ [9] ในปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่ารายได้ไม่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value >
0.05) พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กบั การป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากชุมชนบ้าน
คลองบางนามี ก ารประกอบอาชี พ รั บ จ้ า งทั่ ว ไปและ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้
ถูกยุงกัดด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิด ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของเอกรัฐ [10] ในปี พ.ศ. 2553 พบว่าอาชีพ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 0.05
(p-value > 0.05) และสอดคล้องกับการศึกษาของบรรเทิง
และคณะ [7] ด้วยเช่นกัน ซึ่งพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value < 0.05) ระดับ
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การศึกษาพบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยเนื่องจากปัจจุบันมี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่าย รวดเร็ว และทันสมัย
จึงท�ำให้ประชาชนในทุกระดับการศึกษามีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกันจากสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์
ประกอบกับได้รับค�ำแนะน�ำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้มกี ารป้องกัน
โรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาขอ
งบรรเทิง และคณะ [7] พบว่าระดับการศึกษาสูงสุดไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 0.05 (p-value > 0.05)
ประวัติการเจ็บป่วยพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ไม่ว่าประชาชนจะเคยป่วยหรือไม่เคยป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกก็จะรู้จักวิธีการในการป้องกันโรคไข้
เลือดออกเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งในด้าน
การป้องกันตนเองไม่ให้ถกู ยุงกัด การก�ำจัดหรือลดแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย และการจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณบ้าน
จึงท�ำให้ปฏิบตั ติ นในการป้องกันโรคไข้เลือดออกทีไ่ ม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบันเทิง และคณะ [7] ที่
พบว่าประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่มีความ
สัมพันธ์กบั การป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value > 0.05) ความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ
[9] ในปี พ.ศ. 2550 ที่พบว่าความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05 (p-value > 0.05) ซึ่ง
ประชาชนในชุมชนมีความรูเ้ รือ่ งโรคไข้เลือดออกอยูใ่ นระดับ
ดีมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ส�ำหรับปัจจัย
ด้านสิง่ แวดล้อมพบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การป้องกันโรคไข้
เลือดออก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยแตกต่างจาก
การศึกษาของดรุณี [11] ในปี พ.ศ. 2554 ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในต�ำบลที่
พบอัตราป่วยสูงสุดและต�่ำสุด จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัย
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สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ที่ 0.05
(p-value > 0.05) และพบว่าประชาชนในชุมชนให้ความคิด
เห็นต่อที่พักอาศัยของตนเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมในระดับปาน
กลาง จ�ำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 63.1
ทัง้ นีข้ อ้ มูลทีไ่ ด้จากผลการวิจยั พบว่าเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานและชุมชน โดยสรุปดังนี้ 1) โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพระดับต�ำบลศีรษะจรเข้น้อยมีการวางแผนเพื่อ
ด�ำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของไข้เลือด
ออกได้อย่างมีประสิทธิผล และใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในแหล่งชุมชนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ด้วย 2) ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนาเกิดความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในครอบครัวตนเองได้
อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรต่อยอดการท�ำวิจัยเชิง
คุณภาพในโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ
ต� ำ บลศี ร ษะจรเข้ น ้ อ ย คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ แ ละสิ่ ง
แวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้โอกาสในการเผยแพร่งาน
วิจัยในครั้งนี้
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