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           ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  
                 อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการได้รับการ
สนับสนุนของภาครัฐของ อสม. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน 
ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของ อสม. ที่มีเพศ เขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อปี และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานของ อสม. แตกต่างกัน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
จ านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย  พบว่า 
 1.อสม. ที่มีเพศ อายุ เขตที่พักอาศัย  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ของครอบครัวต่อปี และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน 

2.ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนระดับสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ระดับการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และระดับพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการวิจัย 
      จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมกับชุมชน  และการสนับสนุนจากภาครัฐอสม.  พบว่า มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ดังนั้นควรส่งเสริมให้อสม. มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มเป็นผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งในการ
ร่วมมือนั้นเริ่มตั้งแต่การให้ข่าวสาร  ร่วมท า ร่วมคิด  ร่วมวางแผน และด าเนินการ  จนถึงระดับการ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือสนองต่อนโยบายสาธารณสุขในระดับชุมชน โดยเน้นให้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม และการท างานเป็นเครือข่าย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้การสนับสนุนทั้งในการ
อบรมให้ความรู้ การนิเทศติดตามงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจแก่ อสม. 
ซึ่งจะท าให้ อสม. รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญในการท างาน ย่อมจะส่งผลการด าเนินงาน
ป้องกนัโรคไข้เลือดออกท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3.บทน า 

    การปฏิบัติงานป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในชุมชนของ อสม.  เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพราะ อสม. เองเป็นผู้ที่อยู่กับชุมชน และใกล้ชิด
กับประชาชน ท าให้เป็นตัวเชื่อมและสานที่ดีระหว่างประชาชน กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับต าบล 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นงาน
ป้องกันและควบคุมโรค ในกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน  ซึ่งก าลังเป็นปัญหาสาธารณสุข
ของอ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของ อสม. ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานต่างๆ ของ อสม. 
ที่ผ่านมา   

จากการศึกษาการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอสม. พบว่า อสม. มี
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (จิระศักดิ์ ชาวท่าโขลง 2561 : 74)  ประกอบ
กับอสม. เอง ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกร ซึ่งท าให้เป็น
ข้อจ ากัดของการจดจ าและน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยความถ่ีในการได้รับความรู้ การ
กระตุ้นเตือนบ่อยๆ และการที่ อสม. จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หรือแนะน าคนอ่ืนๆ 
ในชุมชนให้ปฏิบัติตามค าแนะน าให้ได้ผลดีนั้น อสม. เอง ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อ  ซึ่งตัว อสม.เอง ก็ต้องมีความรู้ที่เพียงพอ ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อ และการแพร่กระจายโรค อาการและ
ความรุนแรงของโรค น่าจะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานป้องกันเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพได้ 
 ในการปฏิบัติงานในชุมชน  สิ่งที่สนับสนุนให้  อสม. เกิดแรงกระตุ้น และมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งสิ่งจูงใจภายในและสิ่งจูงใจภายนอก  สิ่งจูงใจ
ภายใน ซึ่งเป็นความเชื่อด้านสุขภาพของ  อสม. เอง  ได้แก่  ความเชื่อที่มีต่อโอกาสเสี่ยงของการเกิด
โรคความรุนแรงของโรค ประโยชน์ของการปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ถ้าคนที่ต้อง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน มีสิ่งจูงใจเหล่านี้ จะท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการท างานป้องกัน
โรคในชุมชนได้ดี (นิตยา  โชตินอก 2560 : 85) และสิ่งจูงใจภายนอก  คือ สวัสดิการด้านการ
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รักษาพยาบาลฟรีพร้อมทั้งครอบครัว  มีเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์เฉพาะ หรือมีเข็มติดกระเป๋าเสื้อ การ
มอบใบประกาศเกียรติคุณและการเชิดชูเกียรติ การจัดประชุม อบรมสัมมนา สามารถสนับสนุนให้ 
 อสม. เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2560 : 21 
-22)  
 
4.การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สิ่งจูงใจใน
การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการได้รับการสนับสนุนของภาครัฐของ อสม. ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
2) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม . ที่มีเพศ เขตที่พักอาศัย ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อปี และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของอสม. แตกต่างกัน  
 
5.วิธีการศึกษา  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัด
พัทลุง จ านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที 
(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

     1. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับประธานอสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่ง
ลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง เพ่ือขออ านวยความสะดวกในการด าเนินการเก็บ
ข้อมูลกับ อสม. พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา ที่จะเก็บแบบสอบถามคืน 
            2. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ   เขตที่พัก
อาศัย ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ของครอบครัวต่อปี  และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ อสม. 
ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)  ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ 
     2. การวิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมี
ส่วนร่วมกับชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดระดับ 
     3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t - test) แบบ  Independent  t  -  test 



    4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
จ าแนกตามอายุ   เขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้ของครอบครัวต่อปี  และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานของอสม. โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  และหาก
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้วิจัยท าการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นราย
คู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ s test for all possible comparison)  และในกรณีท่ีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแต่ท าการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ
เชฟเฟ่แล้วไม่พบคู่ท่ีแตกต่างกันจะท าการหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี Tukey HSD 
  
6.ผลการศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  78  คน  คิดเปน็ร้อยละ  91.76  เพศชาย จ านวน  7 คน คิดเป็น
ร้อยละ  8.24  ส่วนใหญ่มีอายุ 51  ปี ขึ้นไป จ านวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.24  มีเขตท่ีพักอาศัย
อยู่ในหมู่ที่ 12 จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.17  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ  61.17  มีรายได้ของครอบครัวต่อปี พบว่า ส่วนใหญ่ เหลือเก็บ (รายได้มากกว่า
รายจ่าย) จ านวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.12   ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ อสม. นั้น  
ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเวลา มากกว่า 20 ปี  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86 
      2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 
  ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  จ านวน  ร้อยละ  
ระดับต่ า  (ต่ ากว่า   13  คะแนน)  
ระดับปานกลาง  (ระหว่าง  13 -18   คะแนน)  
ระดับสูง   (สูงกว่า   18   คะแนน)  

18  
61  
6  

21.17 

71.76 

7.06 
รวม  85 100.00  
 

สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน       X  S.D.  ค่าระดับ  
1. สิ่งจูงใจภายใน  
2. สิ่งจูงใยภายนอก  

 2.64  
2.52  

0.21  
0.39  

มาก  
มาก  

รวม  2.58  0.30  มาก  
 
การมีส่วนร่วมกับชุมชน  X  S.D.  ค่าระดับ  
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน  
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  

2.23  
2.46  

0.52  
0.40  

ปานกลาง  
มาก  

รวม  2.34  0.46  มาก  



การมีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ     X  S.D.  ค่าระดับ  
1. การนิเทศติดตามงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
2. การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
3. งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

2.53  
2.53  
  
2.40  

0.35  
0.75  
  
0.45   

มาก  
มาก  
  
มาก  

รวม  2.72  0.51  มาก  
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จ าแนก

ตามเพศ   อายุ  เขตที่พักอาศัย  ระดับการศึกษา  อาชีพรายได้ของครอบครัว  และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง พบว่า มีพฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
แตกต่างกัน 

 
7.วิจารณ์ 

1.จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมกับชุมชน และการสนับสนุนจากภาครัฐอสม. พบว่ามี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนั้นควรส่งเสริมให้อสม. มีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการรวมกลุ่มเป็นผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ซึ่งใน
การร่วมมือนั้นเริ่มตั้งแต่การให้ข่าวสาร ร่วมท า ร่วมคิด ร่วมวางแผน และด าเนินการ จนถึงระดับการ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือสนองต่อนโยบายสาธารณสุขในระดับชุมชน โดยเน้นให้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม และการท างานเป็นเครือข่าย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรให้การสนับสนุนทั้งใน
การอบรมให้ความรู้ การนิเทศติดตามงาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ อสม. ซึ่งจะท าให้ อสม. รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความส าคัญในการท างาน ย่อมจะส่งผลการ
ด าเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีมีประสิทธิภาพและผลจากการที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้  น่าจะ
น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้เลือดออกของ อสม.  ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

    2. จากผลการศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พบว่า อสม. ยังมีความรู้ที่ไม่
ถูกต้องเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรคท่ีไม่ถูกต้องเช่น ข้อค าถาม “ยุงลายที่เป็นพาหะโรคไข้เลือดออก
มักอาศัยอยู่บริเวณท่ีแสงสว่างส่องถึงที่ๆ มีลมพัดผ่านไม่มากนัก”  ข้อค าถาม “ยุงที่เป็นพาหะน าโรค
ไข้เลือดออกออกหากินเวลาพลบค่ าหรือใกล้รุ่ง” ข้อค าถาม “ยุงที่เป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออกชอบ
วางไข่ใน น้ าเสีย เช่น น้ าคร่ า”   ข้อค าถาม “การท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ าในอ่างน้ าที่อยู่ใน
ห้องน้ า ห้องส้วม ไม่จ าเป็นต้องท าทุกสัปดาห์”   ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรจัดให้ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวแก่ อสม. ให้มากขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงานป้องกันโรคไข้เลือดออกท่ีถูกต้องต่อไป 
  

 



 
8.สรุปผลการวิจัย 
      1.อสม. ที่มีเพศ อายุ เขตที่พักอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อปี และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกแตกต่างกัน      
      2.ระดับความรู้เกีย่วกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับการมีส่วนร่วมกับชุมชน ระดับการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และระดับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่งลาน ต าบลต านาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับมาก  
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