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The Development of Area Based Mechanisms to Prevent
and Control of Dengue Fever in the Community

Abstract
Management for dengue fever prevention and control according to the context of the area
can positively reduce the incidence and distribution of diseases that may affect public health. This
participatory action research (PAR) aimed to develop and investigate the effect of the area based
mechanisms for dengue fever prevention and control in Muang District, Surat Thani Province. The
PAR process consisted of five phases: 1) observation; 2) reflection; 3) planning; 4) action; and 5)
exchange. The samples were the community stakeholders who voluntarily agreed to participate in
the research, namely 44 household representatives, 22 village health volunteers, two community
presidents, one personnel of the city-municipal office, and two personnel of the community health
center. The research instruments consisted of a forum record form, a survey form of mosquito
larvae index, and a general knowledge questionnaire on dengue fever prevention and control.
Data collection was conducted from July 2020 to April 2021. Quantitative data were analyzed by
descriptive statistics. Content analysis was employed to analyze qualitative data.
The main results revealed that the area based mechanisms for dengue fever prevention
and control in the community consisted of three mechanisms: 1) management mechanism; 2)
implementation committee; and 3) community resources for dengue fever prevention and control.
After implementing the community action plan, the house index (HI) scores were found 6.00 and
3.33 in both community as lower than standard criteria which reduced from the scores at the
pre- implementation. The average scores of general knowledge questionnaire on dengue fever
prevention and control were significantly higher than rated at the pre-implementation in both the
village health volunteers and household representatives (p <.01).
The results of this study showed that using the participatory process allowed the community
to be aware of the problem, jointly design the action plan systematically, be able to appoint a
concrete implementation committee, and utilize the community resources. Therefore, such area
based mechanisms can effectively prevent and control dengue fever.
Keywords: The development, Area based mechanisms, Prevent and control dengue fever
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
โรคไข้ เ ลื อ ดออกยั ง คงเป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ มี ก าร
ระบาดอย่างแพร่หลายและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก
โดยมียุงลายเป็นพาหะ ประชากร 2.5 พันล้านคนทั่ว
โลกทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศทีม่ กี ารระบาดของโรคไข้เลือด
ออกและมีความเสีย่ งของการติดเชือ้ ไข้เลือดออกถึง 1.3
พันล้านคน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 10 ประเทศของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยอยู่ใน

5 อันดับแรกของ 30 ประเทศที่มีการระบาดมากที่สุด
ในโลก แม้วา่ จะมีความพยายามในการควบคุม แต่กย็ งั มี
จ�านวนผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงหลาย
ปีทผี่ า่ นมา (Mohamed, 2020) ส�าหรับประเทศไทยจาก
รายงาน 506 ณ สัปดาห์ที่ 42 ของส�านักระบาดวิทยา
พบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2557-2561
คิดเป็นอัตราป่วย 52.90 169.67 80.34 67.20 และ
106.19 ต่อแสนประชากร ตามล�าดับ และมีอัตราป่วย
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ตายร้อยละ 0.08 0.09 0.09 0.13 และ 0.13 ตามล�าดับ
(Bureau of Epidemiology Department of Disease
Control, 2011) ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากสถิติในระยะ 5 ปี
ทีผ่ า่ นมายังมีอตั ราป่วยตายทุกปีและไม่มแี นวโน้มลดลง
รวมทั้งยังคงมีกระจายของโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องตามปัจจัยความซับซ้อนของแต่ละพื้นที่
การจัดการป้องกันและควบคุมโรคตามบริบทของพื้นที่
จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องท�าอย่างเร่งด่วนและจริงจังเพื่อ
เป็นการป้องกันการเกิดการป่วยและการเสียชีวิตด้วย
โรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน
การด�าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในระยะที่ 1 เป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนการ
ระบาด มุง่ เน้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือด
ออกในเขตพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นและชุมชนทุกแห่ง และระยะที่ 2
เป็นการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาด โดยการด�าเนินการ
ควบคุมโรคในช่วงระบาดและช่วงหลังการระบาดของ
โรค (European Centre for Disease Prevention
and Control, 2019; Rather et al., 2017) แม้ว่า
กรมควบคุมโรคได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบตั ิ
การด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าวยังคงมีอุปสรรค
ได้แก่ ประชาชนยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการป้องกัน
และควบคุมโรค เข้าใจว่าการก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็น
หน้าทีข่ อง อสม. การน�าข้อมูลการส�ารวจไปใช้ประโยชน์
ไม่มคี วามชัดเจน ชุมชนยังขาดความจริงจังและความต่อ
เนื่อง งบประมาณและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ บทบาท
หน้าที่ในการด�าเนินงานไม่ชัดเจน (Charoenchai,
Sukparkkit, & Sukolpuk ,2020; Suwanbamrung,
2014; Tawa & Chaivisit, 2019) ปัจจัยดังกล่าวมีผล
ต่อความส�าเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค จากการ
ศึกษาปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการป้องกันและควบคุม
โรค ตามแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบงาน
(System) 2) ด้านอุปกรณ์ (Stuff) และ 3) ด้านก�าลังคน
ที่มีสมรรถนะ (Staff) (Darun, Waisaen, Keawnissai,
& Sangpech, 2020) พบว่า ด้านระบบการด�าเนินงาน
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จะต้องเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
อย่างทั่วถึง การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ การใช้กฎหมายเป็นเครื่อง
มือในการปฏิบัติงานส�าหรับผู้สัมผัสที่ไม่ให้ความร่วม
มือ เป็นต้น ส่วนด้านอุปกรณ์หรือทรัพยากร จะต้องเน้น
การสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพโดยบูรณาการและระดมทรัพยากร และ
ด้านก�าลังคนในการด�าเนินงาน จะต้องเน้นการมีคณะ
กรรมการทีช่ ดั เจน เข้าใจชุมชนและเชีย่ วชาญ (Department of Disease Control, 2017) ดังนั้นการพัฒนา
กลไกในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็น
สิ่งจ�าเป็น ซึ่งต้องค�านึงถึงทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น
เพื่อน�าสู่แผนปฏิบัติการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
ควบคุ ม ไข้ เ ลื อ ดออกอย่ า งมี คุ ณ ภาพจะต้ อ งมาจาก
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR) จึงเป็นกระบวนการวิจัยที่เหมาะ
สมเนื่ อ งจากมุ ่ ง ศึ ก ษาชุ ม ชนเน้ น กระบวนการสร้ า ง
ความสามารถของชุมชน เน้นคนเป็นศูนย์กลางโดย
ทุกขั้นตอนมีสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมด้วย (Yueran
& Waratwichit, 2018) เป็นวิจัยที่กระท�าเพื่อน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง/พัฒนา มีองค์ประกอบส�าคัญ 5 องค์
ประกอบ คือ 1) การสังเกต 2) การสะท้อนคิด 3) การ
วางแผน 4) การปฏิบัติ และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการสะท้อนกลับผลของการน�ายุทธวิธปี ฏิบตั ทิ ไี่ ด้ลงมือ
ปฏิบัติแล้ว โดยอาศัยการคิดในเชิงวิพากษ์จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่และปรับปรุงแก้ไขจนอยู่ในระดับที่
พอใจ ภายใต้ข้อจ�ากัดทางด้านเวลาและทรัพยากรที่มี
อยู่ในพื้นที่ (Crane & O’Regan, 2010) จากการศึกษา
การน�าวิธดี า� เนินการวิจยั โดยใช้แนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา
รู ป แบบการดู แ ลและติ ด ตามทารกเกิ ด ก่ อ นก� า หนด
หลังจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนและจัดท�ารูปแบบการดูแลของบุคลากรที่
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เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ปฏิบัติตามแผน และน�าผลจาก
การด�าเนินการที่ได้รับมาน�าเสนอให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ได้แนวทางการ
ดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนด โดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมใน
การดูแลประชากรกลุ่มนี้โดยเฉพาะอสม. เนื่องจากมี
การพัฒนาแบบฟอร์มการติดตามทารกเกิดก่อนก�าหนด
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของทารกที่ควรได้รับ ง่ายต่อการบันทึก และ
สามารถลดภาระงานของพยาบาล หลังจากน�ารูปแบบ
ไปใช้ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Hayeese et
al., 2020) จะเห็นได้วา่ กระบวนการดังกล่าวสามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกลไก
ระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี อั ต ราป่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ด
ออกในปี พ.ศ. 2561 เป็นอันดับที่ 35 ประเทศไทย พบ
อัตราป่วย 89.07 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.11 ต�าบลที่มีการระบาดมากที่สุด คือ ต�าบล
มะขามเตีย้ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ
ในเขตหมู่ที่ 2 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 143 ราย ชุมชนที่มี
ผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดคือ ชุมชนศรีวิชัย พบผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 41 ราย รองลงมาคือชุมชนแหลมทราย พบ
ผูป้ ว่ ยไข้เลือดออก 28 ราย (Department of Communicable Disease Control Surat Thani Provincial
Health Office, 2018) จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองศรีวชิ ยั เครือข่าย
รพ.สุราษฎร์ธานี ต�าบลมะขามเตี้ย อ�าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี วันที่ 4 ธันวาคม 2561 พบว่า สภาพพื้นที่
ของชุ ม ชนมี ลั กษณะเป็นชุมชนเมือง มีลัก ษณะเป็น
หมู่บ้านจัดสรร มีสภาพพื้นที่ที่เอื้ออ�านวยให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนป่วยเป็น
ไข้เลือดออกจ�านวนมาก แม้มีการด�าเนินการในการ
ป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง แต่การป้องกันและ
ควบคุมโรคยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและยังขาด
การประสานงานให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน คณะ
ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็นพยาบาลอนามัยชุมชน มีหน้าทีร่ ว่ มก�าหนด

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน (Nursing
Division of Ministry of Public Health Thailand,
2008) เห็นถึงความจ�าเป็นในการหาแนวทางพัฒนากล
ไกลระดับพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออกให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนโดยประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ Crane & O’
Regan (2010) เนือ่ งจากเป็นแนวคิดทีส่ ามารถปรับปรุง
สถานการณ์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติสู่การพัฒนาและเกิด
จากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงอันจะน�าไปสู่
การลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากไข้เลือดออก
ของประชาชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ พัฒนากลไกระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน
2. เพื่อศึกษาผลการพัฒนากลไกระดับพื้นที่ใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน
ค�าถามการวิจัย
1. กลไกระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออกของชุมชนเป็นอย่างไร
2. ผลการพัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกของชุมชนเป็นอย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
จากแนวคิดแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Crane & O’Regan, 2010) มี 5 ระยะ คือ
1) การสังเกต 2) การสะท้อนคิด 3) การวางแผน 4)
การปฏิบัติ และ 5) การแลกเปลี่ยน โดยการประยุกต์
ใช้กระบวนการดังกล่าวในการพัฒนากลไกระดับพื้นที่
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชน
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ระดม
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholder) มา
ร่วมคิด ประเมินสถานการณ์ในชุมชน ได้แก่ สถานการณ์
ดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI) และความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอ
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สม.และตัวแทนครัวเรือน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ร่วมสะท้อนคิดสถานการณ์ปัญหา
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชนในด้าน
การจัดการ ด้านคณะกรรมการด�าเนินงาน และด้าน
ทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออก ร่วมวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออกในชุมชน และประเมินผล โดยให้ผู้มีเกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันสะท้อนคิดในประเด็นจุด
เด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการด�าเนินการในการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกทีไ่ ด้ดา� เนินงาน เพือ่ เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาส�าหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของกลไกระดับพื้นที่ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุนชน ด้วยการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ Crane &
O’Regan (2010)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหมู่ 2 ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย เครือข่าย รพ.สุราษฎร์ธานี
จ�านวนทั้งหมด 6 ชุมชน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในหมู่ 2 ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย เครือข่าย รพ.สุราษฎร์ธานี
จ�านวน 2 ชุมชน ทีม่ กี ารระบาดของโรคไข้เลือดออกมาก
ที่สุดในปีพ.ศ. 2561 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) และยินยอมเข้าร่วมท�า
วิจัยด้วยความสมัครใจ ดังนี้ ระยะที่ 1 การสังเกต ได้แก่
1) ตัวแทนครัวเรือนชุมชนแหลมทราย และชุมชนศรีวชิ ยั
จ�านวน 44 คน 2) อสม.ชุมชนแหลมทราย และชุมชนศรี
วิชัย จ�านวน 22 คน ระยะที่ 2 การสะท้อนคิด - ระยะ
ที่ 5 การแลกเปลี่ยน ได้แก่ 1) ตัวแทนครัวเรือนชุมชน
แหลมทราย และชุมชนศรีวิชัย จ�านวน 44 คน 2) อสม.
ชุมชนแหลมทราย และชุมชนศรีวิชัย จ�านวน 22 คน
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3) ประธานชุมชนแหลมทราย และชุมชนศรีวชิ ยั จ�านวน
2 คน 4) ตัวแทนส�านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จ�านวน 1 คน และ 5) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองศรีวิชัย เครือข่าย รพ.สุราษฎร์ธานี จ�านวน
2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบส�ารวจค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายของ Suwanbamrung
(2017) เพื่อประเมินระดับความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย
ในชุมชน ด้วยการใช้ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน
(HI) และแบบสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ Suwanbamrung (2017) จ�านวน 20 ข้อ ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยว
กับสาเหตุ อาการของโรคไข้เลือดออก การดูแลตนเอง
เมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก ลักษณะยุงพาหะ การก�าจัด
ลูกน�้ายุงลายและยุงพาหะ ลักษณะค�าตอบเป็นค�าตอบ
ปลายปิดแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่
ทราบ โดยจะให้ 1 คะแนน เมื่อตอบถูก และ 0 คะแนน
เมื่อตอบผิด เพื่อประเมินสถานการณ์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนก่อนและหลังด�าเนิน
การในระยะที่ 1 การสังเกตและระยะที่ 4 การปฏิบัติ
2. เครื่องที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ แบบ
บันทึกการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อ
พัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออกในระยะที่ 2 การสะท้อนคิด ระยะที่ 3 การ
วางแผน และระยะที่ 4 การแลกเปลี่ยน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดย
น�าแบบสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของจรวย สุวรรณบ�ารุง
(Suwanbamrung, 2017) ที่มีค่าความตรงของเนื้อหา
เท่ากับ .86 ไปทดสอบและน�ามาค�านวณหาความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์คูเดอร์-ริชาร์ดสัน
20 (Kuder-Richardson [KR-20]) ได้ค่าความเชื่อมั่น
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เท่ากับ .86
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี REC-SRU 021/2020 และด�าเนิน
การภายหลังได้รับอนุมัติ โดยผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการด�าเนินการวิจัย รวม
ทั้งแจ้งสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัย
พร้ อ มทั้ ง ลงนามในเอกสารยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มงานวิ จั ย
การน�าเสนอผลการวิจัยจะน�าเสนอในภาพรวม และน�า
มาใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุนชน โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ Crane & O’Regan (2010)
ซึ่งมี 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสังเกต ผูว้ จิ ยั ร่วมกับอสม.ประเมิน
ดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI) ด้วยแบบส�ารวจค่า
ดัชนีลูกน�้ายุงลาย และประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม.และ
ตัวแทนครัวเรือน ด้วยแบบสอบถามความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ ว
กับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียม
ข้อมูลในการสะท้อนคิดให้กับชุมชน
ระยะที่ 2 การสะท้อนคิด ผู้วิจัยจัดเวทีน�าเสนอ
ข้อมูลที่รวบรวมคืนแก่ชุมชน ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือน
อสม. ประธานชุมชน ตัวแทนส�านักงานเทศบาล และ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทั้งให้กลุ่ม
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนคิดอย่าง
สร้างสรรค์ในประเด็นการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออกที่มีอยู่เดิมในปัจจุบัน และประเด็นจุดเด่นและจุด
ที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการด�าเนินการในการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกที่มีอยู่ตามกลไกเดิมในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านคณะกรรมการด�าเนินงาน
และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก พร้อมทั้งตั้งภาพอนาคตของชุมชน
ที่พึงประสงค์

ระยะที่ 3 การวางแผน ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์
ในการด�าเนินงาน ทบทวนแนวคิด หลักการมีส่วนร่วม
แนวคิดหลักการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน และให้กลุ่มร่วมสร้างแนวทางพัฒนาการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกของชุมชนตามภาพอนาคตทีพ่ งึ
ประสงค์ โดยการร่วมหาวิธีการ มาตรการ และหาเหตุ
ผลในการก�าหนดทางเลือกของการพัฒนา เพื่อน�ามา
ก�าหนดเป็นกิจกรรมในการปฏิบัติ ก�าหนดวันและเวลา
ก�าหนดคณะผูด้ า� เนินการ และจัดท�าเป็นแผนปฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 4 การปฏิบัติ ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มน�าแผน
ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของ
ชุมชนไปด�าเนินการตามที่วางแผนไว้และติดตามผลที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยการประเมินดัชนีลูกน�้ายุง
ลายในครัวเรือน (HI) ด้วยแบบส�ารวจค่าดัชนีลูกน�้ายุง
ลาย และประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม.และตัวแทนครัว
เรือนเรือนด้วยแบบสอบถามความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังด�าเนินการ
ระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยน ผู้วิจัยจัดเวทีแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ให้กลุม่ ร่วมกันสะท้อนคิดในสิง่ ที่
แต่ละคนได้คน้ พบในประเด็นจุดเด่นและจุดทีต่ อ้ งพัฒนา
เกี่ยวกับการด�าเนินการในการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออกทีไ่ ด้ดา� เนินการ เพือ่ เป็นข้อมูลในการพิจารณา
ส�าหรับการพัฒนาต่อไปในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน�าไปเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ในการท�าการวิจัย
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน
ครัวเรือน อสม. และประธานชุมชน จ�านวน 68 คน พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.88 เพศชาย
ร้อยละ 19.12 มีอายุเฉลี่ย 51.94 ปี S.D. = 13.43 การ
ศึกษาสูงสุด จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
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การพัฒนากลไกระดับพื�นที่ในการป�องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุ นชน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพมากทีส่ ดุ ร้อยละ 38.24 อาศัยอยู่
ในชุมชนเฉลี่ย 9.88 ปี S.D. = 6.17 ในช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมาพบว่า ไม่เคยอบรมเรื่องไข้เลือดออกร้อยละ
58.82 ไม่มีประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือด
ออก ร้อยละ 72.06 ได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือด
ออก ร้อยละ 100.00 โดยได้รบั ข้อมูลจากอสม.มากทีส่ ดุ
ร้อยละ 27.46 รองลงมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ
25.82 และ โทรทัศน์ ร้อยละ 22.13 ตามล�าดับ
2. การพัฒนากลไกระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกของชุมชน มีดังนี้
2.1. ระยะที่ 1 การสังเกต เป็นการศึกษา
สภาพปัญหาในชุมชนท�าให้ทราบประเด็นปัญหา ดังนี้
ชุมชนแหลมทราย พบดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน
(HI) = 26.36 และชุมชนศรีวชิ ยั พบดัชนีลกู น�า้ ยุงลายใน
ครัวเรือน (HI) = 21.92 ซึ่งสูงเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และเมื่อประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม. และ
ตัวแทนครัวเรือนก่อนการด�าเนินงาน พบว่า อสม.มี
ความรู้เฉลี่ย  = 15.81 SD= 2.32 ตัวแทนครัวเรือนมี
ความรูเ้ ฉลีย่  = 16.25 SD= 1.94 ท�าให้ทราบว่า อสม.
และตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ใกล้เคียงกัน โดยทุกคนมี
ความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งเพาะพันธุล์ กู น�า้ ยุงลายและสามารถ
ป้องกันยุงลายด้วยการนอนกางมุ้ง มีบางส่วนที่ไม่รู้ว่า
ควรก�าจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลายด้วยการเปลีย่ น ขัดล้าง
ภาชนะทีใ่ ส่นา�้ ทีส่ ามารถล้างได้ทกุ 7 วัน ไม่สามารถตอบ
ค�าถามเกี่ยวกับวิธีการป้องกันยุงลายด้วยวิธีการอื่น ๆ
และไม่ทราบถึงอาการที่แสดงความรุนแรงของโรคไข้
เลือดออก ท�าให้ไม่เห็นความส�าคัญของการปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง
2.2. ระยะที่ 2 การสะท้อนคิด โดยการจัด
เวทีเพื่อคืนข้อมูลจากการสังเกตแก่ชุมชนและประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์
พบว่า ด้านการจัดการป้องกันไข้เลือดออกสภาพปัญหา
มีดงั นี้ 1) ประชาชนบางส่วนยังไม่คอ่ ยให้ความร่วมมือใน
การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน ยังมองว่าเป็นหน้าที่ของ
อสม. 2) อสม.และประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ
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ผิดเรื่องการพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายว่าควรพ่นอย่าง
สม�า่ เสมอไม่ใช่พน่ เฉพาะหลังตรวจพบคนติดเชือ้ ไข้เลือด
ออกแล้วเท่านัน้ 3) ขาดการจัดการแหล่งน�า้ ขังสาธารณะ
หรือบริเวณบ้านร้าง 4) อสม.และประชาชนบางส่วนยัง
มีความรูไ้ ม่เพียงพอเกีย่ วกับยุงลายพาหะน�าโรคไข้เลือด
ออก อาการและความรุนแรง และวิธีการป้องกันโรคไข้
เลือดออก 5) แผนส�ารวจลูกน�้ายุงลายในแต่ละเดือนยัง
ไม่ชดั เจนท�าให้บางครัง้ ไม่เจอประชาชนเมือ่ เข้าไปส�ารวจ
ลูกน�า้ ยุงลายเนือ่ งจากไม่อยูบ่ า้ น 6) การคืนข้อมูลความ
เสีย่ งจากการส�ารวจลูกน�า้ ยุงลายในแต่ละเดือนแก่ชมุ ชน
ยังไม่กว้างขวาง และ 7) บางครั้งประธานชุมชนไม่ได้รับ
ทราบแผนการจัดการไข้เลือดออกในชุมชน ส�าหรับการ
ควบคุมไข้เลือดออกสภาพปัญหาก่อนด�าเนินงาน มีดงั นี้
1) ครัวเรือนทีม่ ผี ปู้ ว่ ยไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นหมอก
ควันก�าจัดยุงลายในบ้าน ท�าให้พ่นหมอกควันได้เฉพาะ
บริเวณรอบบ้าน 2) การสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเกิดเคส
ในชุมชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ 3) ประชาชนบางส่วน
ไม่ทราบวิธีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออก 4)
อสม.บางส่วนยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการด�าเนินการ
ตามมาตรการ 3-3-1 ส่วนด้านคณะกรรมการด�าเนิน
งาน พบว่า 1) ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ
ไข้เลือดออกอย่างชัดเจน 2) บทบาทหน้าที่การท�างาน
ในแต่ละภาคส่วนมีความชัดเจน แต่ยังขาดการประสาน
ให้เป็นทีม และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการด�าเนินการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก พบว่า 1) ปลาหางนก
ยูงส�าหรับแจกจ่ายให้ครัวเรือนไม่เพียงพอ 2) ช่วงที่มี
การระบาดหนักเครื่องพ่นหมอกควันมีไม่เพียงพอ บาง
ครั้งเกิดความล่าช้า เลยเวลานัดที่จะเข้าพ่นหมอกควัน
แก่บ้านผู้ป่วย ท�าให้ไม่เจอเจ้าของบ้านเมื่อจะเข้าไปพ่น
หมอกควันในบ้าน
2.3. ระยะที่ 3 การวางแผน โดยให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียการร่วมหาวิธีการ มาตรการ และหาเหตุผล
ในการก�าหนดทางเลือกของการพัฒนา เพื่อก�าหนด
กิจกรรมในการปฏิบัติ วันและเวลา และคณะผู้ด�าเนิน
งาน โดยจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกลไกใน
การด�าเนินในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของ

The Development of Area Based Mechanisms to Prevent
and Control of Dengue Fever in the Community

พื้นที่ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) กลไกด้านการจัดการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ได้แก่ การสร้างไลน์
กลุ่มของชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน การ
จั ด ท� า แผนการส� า รวจลู ก น�้ า ยุ ง ลาย การอบรมและ
ทบทวนความรู้แก่อสม. ในวันประชุมประจ�าเดือนขอ
งอสม.แต่ละเดือนเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออก การ
ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุล์ กู น�า้ ยุงลายและสร้างความเข้าใจ
ในการพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายเพื่อให้ อสม.น�าความ
รู้ที่รับไปเผยแพร่ให้แก่ครัวเรือนที่รับผิดชอบ การสร้าง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม ไข้ เ ลื อ ดออกของ
ชุมชน การคืนข้อมูลความเสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดจาก
การส�ารวจลูกน�้ายุงลายในแต่ละเดือนแก่ชุมชนเพื่อแจ้ง
เตือนโดยการแยกโซนสี การจัดการแหล่งน�้าขังในพื้นที่
สาธารณะด้วยการใช้จุลินทรีย์ก�าจัดลูกน�้าลายจากทาง
เทศบาล และการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไข้
เลือดออก 3-3-1 2) กลไกด้าน คณะกรรมด�าเนินงาน
ได้แก่ การคัดเลือกและจัดตัง้ คณะกรรมการป้องกันและ

ควบคุมไข้เลือดออกและก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ท�างานอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการประสานและขับเคลื่อน
งานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ 3) กลไกด้านทรัพยากร
ที่ใช้ในการด�าเนินการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
ได้แก่ การสร้างแหล่งเพาะพันธุป์ ลาหางนกยูงของชุมชน
เพือ่ น�าไปแจกจ่ายครัวเรือนในการก�าจัดลูกน�า้ ยุงลายได้
อย่างเพียงพอ
3. ผลของกลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกของชุมชน มีดังนี้
3.1 ระยะที่ 4 การปฏิบัติ ด�าเนินการตาม
กิจกรรมและระยะเวลาที่ก�าหนดตามแผนปฏิบัติงานใน
การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของชุมชนโดยการ
ขับเคลือ่ นของคณะกรรมการการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออก และติดตามผลประเมินดัชนีลูกน�้ายุงลายใน
ครัวเรือน (HI) และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม. และตัวแทน
ครัวเรือนหลังจากด�าเนินการ เปรียบเทียบกับก่อนการ
ด�าเนินการ แสดงผลดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือนก่อนและหลังการด�าเนินการ
เกณฑ์มาตรฐาน
ชุมชน
ก่อนด�าเนินการ
หลังด�าเนินการ กระทรวงสาธารณสุ
ข
ชุมชนแหลมทราย
ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI)
26.36
6.00
ไม่เกิน 10.0
ชุมชนศรีวิชัย
ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI)
21.92
3.33
ไม่เกิน 10.0
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อน และหลังการ
ด�าเนินการ
ก่อน
หลัง
ข้อมูล
p-value
Mean
SD
Mean
SD
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและ
15.82
2.32
19.73
0.45
<.01
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม.
16.25
1.94
19.50
1.02
<.01
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของตัวแทนครัวเรือน
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การพัฒนากลไกระดับพื�นที่ในการป�องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุ นชน

3.2 ระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยน โดยจัดเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
กันสะท้อนคิดในสิ่งที่แต่ละคนได้ค้นพบในประเด็นจุด
เด่นและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการด�าเนินการในการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ดังนี้
จุดเด่น เป็นกลไกที่เกิดจากกระบวนการที่มสี ่วน
ร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนท�าให้เกิดการพัฒนาและ
การเรียนรู้การท�างานเป็นทีม เกิดความเข้าอกเข้าใจ
กันมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
ประธานชุมชน อสม. และตัวแทนครัวเรือน ท�าให้
เกิดความร่วมมือในการท�างาน สามารถมองปัญหาได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และหาแนวทางแก้ไขได้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชนได้ภายใต้ทรัพยากรและแหล่ง
ประโยชน์ที่มีอยู่ในชุมชน รวมถึงมีระบบการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของ
ชุมชนที่รูปธรรมและง่ายต่อการปฏิบัติ
จุดที่ต้องพัฒนา การสร้างความยั่งยืนของกลไก
การท�างานในระยะยาวอย่างต่อเนือ่ ง จะต้องสร้างความ
ร่วมแรง ร่วมใจของทีม และพัฒนาความรู้ ทักษะเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นใจ ให้แก่แกนน�า อสม. ในทีมคณะ
กรรมการการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกให้นา� ไปสู่
การเป็นอสม. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไข้เลือดออก เพือ่ ทีจ่ ะเป็น
พลังในการขับเคลื่อนงานไข้เลือดออกชุมชน รวมทั้งทีม
จะต้องถ่ายทอดข้อมูลลงสูช่ มุ ชนเพือ่ ขยายความเข้าใจให้
ครอบคลุมทัว่ พืน้ ที่ เพือ่ ปรับทัศนคติของทุกครัวเรือนต่อ
การสร้างความร่วมมือในรับผิดชอบการจัดการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกภายในครัวเรือนของตนเอง
การอภิปรายผล
1. การพัฒนากลไกระดับพืน้ ทีใ่ นการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกของชุมชน จากการระดมความคิด
เห็นของทุกภาคส่วนวิเคราะห์สภาพปัญหาในชุมชน โดย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
ระยะที่ 1 การสังเกต พบว่า สภาพปัญหาใน
ชุมชน มีดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI) ทั้ง 2 ชุมชน
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อ
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ประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก ท�าให้ทราบว่า อสม.และตัวแทนครัว
เรือนมีความรูใ้ กล้เคียงกัน อาจเนือ่ งจากปัจจุบนั ได้มกี าร
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เฟสบุ๊ค โทรทัศน์
ร่วมกับมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การให้ความ
รู้อย่างต่อเนื่องผ่านทาง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของอภิ ชั ย คุ ณี พ งษ์ แ ละ
เสมอ วุฒิ (Khuneepong & Wutthi, 2018) ที่พบว่า
ในช่วงการระบาดของไข้เลือดออกจะมีการประชาพันธ์
ความรู้จากสื่อต่าง ๆ
ระยะที่ 2 การสะท้อนคิด จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ยังพบปัญหาด้านการจัดการป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก เช่น ด้านความรู้ของ อสม.และประชาชน
การขาดความร่วมมือของชุมชนคิดว่าเป็นงานของ อสม.
ความเข้าใจผิดในการพ่นหมอกควัน เป็นต้น ด้านการ
ท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการ เช่น ยังไม่มีคณะ
กรรมการอย่างชัดเจน และด้านทรัพยากร เช่น ปลา
หางนกยูงส�าหรับแจกจ่ายให้ครัวเรือนไม่เพียงพอ ช่วง
ที่มีการระบาดหนักเครื่องพ่นหมอกควันมีไม่เพียงพอ
สอดคล้องกับการศึกษาของ พลอยประกาย ฉลาด
ล้น, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, สถิรกานต์ ทั่วจบ, นวล
อนงค์ ศรีสุกไสย, และดวงใจ นุชพันธ์ (Chalardlon,
Anansirikasem, Thuajop, Srisugsai, & Noochpun,
2020) และกาญจนา ปัญญาธร, รจนา วรวิทย์ศรางกูร,
ณัฏฐกุล บึงมุม, และเอกสิทธิ์ โสดาดี (Panyathorn,
Warawitsaranggoon, Buengmum, & Sodadee,
2020) ทีพ่ บปัญหาด้านการจัดการ ได้แก่ การขาดความ
รูใ้ นการป้องกันไข้เลือดออก คนในชุมชนไม่ให้ความร่วม
มือ เพราะเข้าใจว่าการก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เป็นหน้าที่
ของ อสม. การให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันไม่ให้
ยุงกัดมากกว่าการท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง การไม่
ให้ความร่วมมือในการพ่นยุง เป็นต้น ด้านคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ได้แก่ ขาดผูด้ า� เนินการติดตาม ประเมินผลอ
ย่างต่อเนือ่ ง และด้านทรัพยากร ได้แก่ อบต.งบประมาณ
ไม่เพียงพอ เครื่องพ่นหมอกควัน ไฟฉายมีไม่เพียงพอ
เช่นเดียวกัน
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ระยะที่ 3 การวางแผน โดยการพัฒนาเป็นแผน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกลไกในการด�าเนินในการป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออก ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน มีกลไกในการด�าเนินในการป้องกันและควบคุมไข้
เลือดออกของพื้นที่ 3 ด้าน คือ 1) กลไกด้านการจัดการ
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 2) กลไกด้านคณะกรรม
ด�าเนินงาน และ 3) กลไกด้านทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด�าเนินการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ตามแนวทาง
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านระบบงาน 2) ด้านอุปกรณ์ และ
3) ด้านก�าลังคนที่มีสมรรถนะ (Darun et al., 2020)
สอดคล้องกับการศึกษาของ สฤษดิ์เดช เจริญไชย และ
คณะ (Charoenchai, et al., 2020) พบว่า กิจกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ออกแบบโดย
บูรณาการตามปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชนโดย
ครอบคลุมแนวทางในการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท�างานอย่าง
ชัดเจน และจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนอย่างเหมาะ
สม นอกจากนี้ยังสอดกับงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่า
การก�าหนดกิจกรรมจากการวิเคราะห์สาเหตุและการจัด
ท�าแผนงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบและระบุบทบาทอย่างชัดเจน มีองค์การ
บริหารส่วนต�าบลสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก (Suapumee, Chittayanunt,
Wongrattanarak, & Naksrisang, 2015) จะเห็นได้
ว่าการพัฒนากลไก ด้านระบบการจัดการ ด้านคณะ
กรรมการด�าเนินงาน และด้านทรัพยากรที่มีอยู่ชุมชน
น� า สู ่ แ ผนปฏิ บัติ การที่สามารถปฏิบัติไ ด้จ ริง และเกิด
ความต่อเนื่อง
2. ผลของกลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออกของชุมชน
ระยะที่ 4 การปฏิบัติตามแผน หลังด�าเนินการ
ค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในครัวเรือน (HI) ทั้ง 2 ชุมชนลดลง
เท่ากับ 6.00 และ 3.33 ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกบ้านเชียงพิณ ต�าบลเชียงพิณ อ�าเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ดัชนีความชุกของลูกน�้ายุงลาย
(HI) หลังการด�าเนินการเท่ากับ 3.33 ไม่เกินเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด (Panyathorn et al.,
2020) เมื่อประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม. และตัวแทน
ครัวเรือน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกสูงกว่าก่อน
การด�าเนินการทั้ง 2 กลุ่ม และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการ
อบรมให้ความรู้ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการก�าหนดให้มี
การอบรมทบทวนความรู้แก่ อสม. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์
สุขภาพเป็นประจ�าทุกเดือน และอสม. น�าไปถ่ายทอด
ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการพั ฒ นา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ นต่อความ
รู้และทัศนคติเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของประชาชนในพืน้ ทีอ่ า� เภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
พบว่า อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพท�ากิจกรรม
ขยายผลในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ท�าให้ประชาชนมี
คะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ ละทัศนคติเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ (p<.05) (Limhoklai, Pakapong,
& Ratchanagul, 2015) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของกาญจนา ปัญญาธร และคณะ (Panyathorn et
al.,2020) ทีพ่ บว่าการอบรมให้ความรูโ้ ดยให้ อสม.เคาะ
ประตูบ้านให้ความรู้รายครัวเรือนและบุคคล ท�าให้มี
โอกาสซักถามปัญหาและได้รบั ค�าอธิบายจึงท�าให้คะแนน
ความรู้เพิ่มขึ้น
ระยะที่ 5 การแลกเปลี่ยน โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลังด�าเนินการเกี่ยวกับกลไกการด�าเนินการ พบว่า
เป็นกระบวนการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนท�าให้
เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้การท�างานเป็นทีม แผน
ปฏิบตั กิ ารของชุมชนเป็นรูปธรรมและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สอดคล้องกับการศึกษาของพลอยประกาย ฉลาดล้นและ
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คณะ (Chalardlon et al., 2020) ที่ออกแบบกิจกรรม
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีสว่ น
ร่วมเกิดจากความคิดของพลังชุมชน เน้นกิจกรรมทีต่ อบ
สนองต่อความต้องการของชุมชน ท�าให้กิจกรรมที่ได้มา
จากชุมชนอย่างแท้จริง ส�าหรับจุดที่ต้องพัฒนา คือ การ
สร้างความยั่งยืนของกลไกการท�างานในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยต้องส่งเสริมให้ อสม. มีความเชี่ยวชาญ
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของสุรัตน์ ตันศิริ,
กาญจนา พิบูลย์, ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์, และ
ชิงชัย เมธพัฒน์ (Tansiri, Piboon, Oppawongasapat,
& Methapat ,2021) พบว่าการพัฒนารูปแบบการ
ป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกในชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ชุมชนจะต้องมองประโยชน์ร่วมกัน มีส่วนร่วมก�าหนด
นโยบาย ผู้น�าจะต้องมีความเสียสละ อสม. จะต้องมี
ความเชี่ยวชาญ ปัจจัยเหล่านี้จะผลักดันให้การป้องกัน
และควบคุมไข้เลือดออกเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
การพัฒนากลไกระดับพื้นที่ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุนชนภายใต้กรอบแนวคิด
การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม (Crane &
O’Regan, 2010) ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนที่ร่วมก�าหนดแผนงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการท�างานที่ชัดเจน มีการสนับสนุน
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานจากองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้น�าชุมชนสนับสนุนทรัพยากรที่มีอยู่
ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ งคือการทบทวนความรูแ้ ละทักษะในการป้องกัน
และควบคุมโรคให้แก่ อสม.อย่างสม�่าเสมอ การสื่อสาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้
ปัญหา ความรุนแรงและเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาที่ได้ควรน�าไปจัดบริการพยาบาล
อนามัยชุมชนด้วยการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบในมิตขิ องด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ดังนี้
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1. การให้ข้อมูลข่าวสาร และเสริมสร้างความรู้
ทักษะให้แก่อสม. และครัวเรือน เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวเพือ่ ลด
การป่วย การตายหรือปัญหาสุขภาพจากโรคไข้เลือดออก
ซึ่งเป็นโรคที่มีวิธีป้องกันได้
2. การน�าไปใช้เป็นต้นแบบของกลไกระดับพื้นที่
ในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความร่วมมือทางสุขภาพของชุมชนเพือ่ จัดการปัญหาไข้
เลือดออกในชุมชนของตนเอง
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความยั่งยืนของกลไกระดับ
พื้นที่ในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในชุมชน
โดยการติดตามผลต่อเนื่องของการด�าเนินงานอย่าง
น้อย 6 เดือน
2. ควรถอดบทเรียนการพัฒนากลไกระดับพื้นที่
ในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกของชุมชน เพื่อ
เป็นต้นแบบในการน�ากลไกระดับไปปรับใช้ในการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่น ๆ

The Development of Area Based Mechanisms to Prevent
and Control of Dengue Fever in the Community
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