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ช่ือเร่ือง : “ พฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมูบ้่านเขต              
                   รับผิดชอบ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลค้อน้อย ” 
ผู้วจัิย : นายสงกรานต์    ก ่าเสริฐ และคณะ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลค้อน้อย  

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา : การด าเนินงานป้องกนัโรคไข้เลือดออกท่ีผา่นมา
ของ  ประชาชนในหมูบ้่านเขตรับผิดชอบ สถานีอนามยัค้อน้อย  ต าบลค้อน้อย  อ าเภอส าโรง จงัหวดั
อบุลราชธานี    ยงัไมม่ีความกระตือรือร้น  หรือรับผิดชอบในบทบาทของตนเองมากนกั  สว่นใหญ่ให้
ความส าคญัและสนใจในบทบาทหน้าท่ีด้านการป้องกนัและควบคมุโรคน้อยมาก  โดยถือวา่เป็น
บทบาทและความรับผิดชอบของบคุลากรด้านสาธารณสขุเช่น เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน (อสม.)   และ ประชาชนในหมูบ้่านเขตรับผิดชอบ (กสค.)    จากเหตผุล
ดงักลา่ว   ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออกในชมุชน  โดยจะศกึษา
พฤติกรรมของประชาชนในหมูบ้่านเขตรับผิดชอบของสถานีอนามยัค้อน้อย ต าบลค้อน้อย   อ าเภอ
ส าโรง   จงัหวดัอบุลราชธานี   วา่มี  ความรู้  และ เจตคติและการปฏิบตัิอย่างไรในการป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานด้านการป้องกนัและควบคมุโรค   และวางแผน
การให้สขุศกึษา  และพฒันาพฤติกรรมสขุภาพไปสูทิ่ศทางท่ีพึงประสงค์   และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
ประชาชนสว่นใหญ่ของชมุชน  ของต าบลค้อน้อย  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ : 
วตัถปุระสงค์ทัว่ไป : เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก   ของประชาชน

ในหมูบ้่านเขตรับผิดชอบสถานีอนามยัค้อน้อย      ต าบลค้อน้อย   อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
วตัถปุระสงค์เฉพาะ : 

- เพ่ือศกึษาความรู้ด้านการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมูบ้่าน
เขตรับผิดชอบสถานีอนามยัค้อน้อย  ต าบลค้อน้อย   อ าเภอส าโรง    จงัหวดัอบุลราชธานี 

- เพ่ือศกึษา  ทศันคติตอ่การป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมูบ้่าน
เขตรับผิดชอบสถานีอนามยัค้อน้อย  ต าบลค้อน้อย  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี 

- เพ่ือศกึษา การปฏิบตัิตวัตอ่การป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
หมูบ้่านเขตรับผิดชอบสถานีอนามยัค้อน้อยต าบลค้อน้อย   อ าเภอส าโรง   จงัหวดัอบุลราชธานี 
  
 วธีิด าเนินงานวจิัย  :  

เป็นการศกึษาวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณา( Descriptive research)   
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาเป็นประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของสถานีอนามยัค้อน้อย    
ต าบลค้อน้อยอ าเภอส าโรง  จงัหวดัอบุลราชธานี  ท่ีมีอาย ุ15 ปี ขึน้ไป  หลงัคาเรือนละ  1   คน   
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จ านวน 10  หมูบ้่าน รวม  888  หลงัคาเรือน   ขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้จาก
การค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง  โดยใช้สตูรการค านวณขนาดตวัอย่างท่ีทราบคา่ประชากร  เพ่ือ
ประมาณคา่สดัสว่นของประชากรกรณีประชากรมีขนาดเลก็  ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้ =   
140  คน  กลุม่ตวัอย่างหาโดยการสุม่แบบอาศยัความน่าจะเป็น( Probability Sampling) โดยการสุม่
ตวัอย่างแบบจบัฉลากอย่างง่าย(Simple Random Sampling) หาจ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมดแล้วหา
สดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนหลงัคาเรือนแตล่ะหมูบ้่าน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูใน
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม  4  ตอน  เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ประชาชนในหมูบ้่านเขต
รับผิดชอบสถานีอนามยัค้อน้อย      ช่วงเดือน  ตลุาคม   พ.ศ.  2552   วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป น าเสนอข้อมลู โดยคา่สถิติ คา่เฉล่ีย ร้อยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษา และอภปิรายผล  : 

- ความรู้เก่ียวกับโรคไข้เลือดออก ประชาชนในหมูบ้่านเขตรับผิดชอบมีระดบัความ
รู้อยู่ในระดบัสงู มากท่ีสดุ  คือ  94  คน  คิดเป็นร้อยละ 67.14   ข้อค าถามท่ีตอบถกูมากท่ีสดุ  คือ โรค
ไข้เลือดออกมียงุลายเป็นพาหะน าโรค   และโรคไข้เลือดออกเกิดได้ทัง้เดก็และผู้ใหญ่ , เราสามารถ
ป้องกนัโรคไข้เลือดออกได้  โดยทกุหลงัคาเรือนต้องช่วยกนัก าจดัลกูน า้ยงุลายตามภาชนะเก็บกกัน า้ใน
บ้านตวัเองทกุ 7 วนั ร้อยละ  99.29     และมีความรู้ต ่าสดุคือ การพ่นสารเคมี ท าให้เกิดอนัตรายตอ่คน
และสตัว์เลีย้งได้ ร้อยละ 35.71 ความชกุลกูน า้ในบ้านเรือนน้อย ไมเ่สี่ยงตอ่การเกิดโรคไข้เลือดออก   
ร้อยละ40.96  

- ทัศนคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก   ทศันคติของประชาชนในหมูบ้่านเขต
รับผิดชอบในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก  สว่นใหญ่อยู่ในระดบัดี   คือร้อยละ  80.00 รองลงมามี
ทศันคติในระดบักลาง  คือ  ร้อยละ 20.00    และมีทศันคติในระดบัต ่าร้อยละ 0 ทศันคติทศันคติท่ีมีคา่
คะแนนเฉล่ียสงูสดุ ได้แก่ ทศันคติด้านผู้น าชมุชน อสม. อบต. ควรให้ความร่วมมือสนบัสนนุการป้องกนั
โรคไข้เลือดออกในหมูบ้่าน มีคา่คะแนนเฉล่ีย 4.65 รองลงมาคือ ความร่วมมือของชมุชนเป็นสิ่งส าคญั
ท่ีสดุในการควบคมุโรคไข้เลือดออก คา่คะแนนเฉล่ีย 4.60 ตามล าดบั ทศันคติท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียต ่าสดุ 
ได้แก่ ไข้เลือดออกไมใ่ช่ปัญหาท่านเพราะบ้านท่านไมม่ีคนป่วย มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2. รองลงมาคือ 
ยงุลายกดัไมก่ี่ครัง้ไมเ่ป็นไร เพราะไข้เลือดออกติดตอ่กนัยาก  มีคา่คะแนนเฉล่ีย 2.87  

- การปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประชาชนในหมูบ้่านเขต
รับผิดชอบมีการปฏิบตัิตวัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกในระดบัดี (ร้อยละ 72.86) รองลงมาคือระดบั
ปานกลาง(ร้อยละ 27.14) ท าประจ า  ร้อยละ   75.55   รองลงมา  คือ  ระดบัปานกลาง   คือท าบางครัง้  
ร้อยละ  24.44  สว่นพฤติกรรมระดบัต ่า  คือ  ไมท่ าเลย   ร้อยละ 0 


