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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของปญหา 
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศโดยสงเสริมใหมีการคาและการลงทุนเพิ่มข้ึน 
เพื่อการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะของ      
“เขตเศรษฐกิจพิ เศษ (Special Economic Zone)” ซึ่ งมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ         
การอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมและบริการข้ันพื้นฐานตางๆ รวมไปถึงระบบ
สาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน ดวยเหตุผล
ดังกลาว ทําใหมีการขยายตัวของสถานประกอบการและการจางงานเพิ่มข้ึน เกิดปญหาการขาดแคลน
แรงงาน ทําใหจําเปนตองใชแรงงานตางดาวเขามาทํางานในพื้นที่จํานวนมาก ซึ่งจากสถิติ ประเทศ
ไทยมีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานตามมาตรา 59 จํานวน 2,816,241 คน คิดเปน รัอยละ 5.5 
ของแรงงานทั้งประเทศ ประกอบดวย เมียนมาร ลาว กัมพูชา และเวียดนาม (สํานักบริหารแรงงานตางดาว  
กระทรวงแรงงาน: https://www.doe.go.th/alien:กันยายน 2562) กระจายกันทํางานในพื้นที่ตางๆ      
ทั่วประเทศ จากสถานการณ ดังกลาว ยอมจะนําไปสูปญหาสาธารณสุขของประเทศ ปญหา
สาธารณสุขของแรงงานตางดาวที่ผิดกฏหมายไดเพิ่มมากข้ึน  แมวาแรงงานตางดาวที่ข้ึนทะเบียน
ถูกตองตามกฏหมายจะไดรับการดูแลและไดรับบัตรประกัยนสุขภาพ แตก็ยังมีจํานวนนอย มีการ
ตรวจพบโรคตางๆ ไดแก มาลาเรีย ไขเลือดออก วัณโรค และเทาชาง เปนตน หากไมมีการควบคุมให
ดีแลว อาจทําใหโรคตางๆเหลาน้ีแพรระบาด สงผลใหเกิดปญหาสาธารณสุข ทําใหภาครัฐตองสูญเสีย
งบประมาณในการดูแลปญหาดังกลาว โดยจะเห็นไดวาคารักษาพยาบาลที่ใช รักษาพยาบาลใหกับ
แรงงานตางดาว ในป 2556 มีคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เรียกเก็บได  419,079,721.52 บาท 
และคาใชจายในการรัษาพยาบาลที่เรียกเก็บไมได 414,721,969.74 บาท นอกจากน้ีรัฐตองแบงปน
ทรัพยากรของคนไทนในดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมดูแล และการปองกันโรค ไดแก บุคลากร
ทางการแพทย อุปกรณ เวชภัณฑ คาใชจาย และเวลา ในการแกปญหาสาธารณสุขของแรงงานตาง
ดาว โดยเฉพาะจังหวัดบริเวณชายแดนจะแบกรับภาระสูง   และมีผูใชบริการมาก (ภัคสิริ เอนิหน
,2561)  
 ระบบเฝาระวังคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย เปนกระบวนการสําคัญ ที่ เปนการบูรณาการ          
การเฝาระวังโรค(Disease surveillance) กับความรูเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับโรคไขเลือดออก 
และวิธีการแกปญหาโรคไขเลือดออก  (จรวย, 2561) รวมกับ การทําใหประชาชนความรูที่ถูกตองใน
การปองกันตนอง  ครอบครับ และชุมชน ใหพนจากปญหาดังกลาว ดังน้ันการปฏิบัติตนที่ถูกตองจะ
สามารถปองกันตนเอง และครอบครัว รวมไปถึงชุมชนใหปลอดภัยจากโรคได แตประชาชนสวนใหญ
ยังขาดความรูที่ถูกตองและไมเห็นความสําคัญของการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมลูกนํ้ายุงลาย       
ที่ผานมา กรมควบคุมโรค ไดทุมเทงบประมาณและระดมบุคลากรเพื่อการดําเนินการในการปองกันโรค
และควบคุมคาดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อลดปญหาการเกิดโรคฯดังกลาว แตก็ยังไมประสบผลเทาที่ควร 
และกลวิธีที่จะเขามาชวยเสริมการทํางานของภาครัฐ คือ การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  



และการสรางบุคลากรที่ไมใชบุคลากรทางการแพทยใหเขาเช่ือมโยงกับการทํางานของภาครัฐ โดย
อาศัยกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่เปนบุคคลที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และมีความสัมพันธที่ดีตอสังคมและ
ชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการดูแลดานสขุภาพใหกับประชาชน โดยจําเปนตองสงเสริม ใหเครือขาย
เหลาน้ี  มีความรู ความเขาใจในงานสาธารณสุขสามารถปฏิบัติหนาที่ใหการดูแลสุขภาพเบื้องตน ให
คําแนะนํา การปฏิบัติตนถูกตองตามหลักสุขอนามัย สามารถเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการปญหาโรคติดตอที่มียุงลายเปนพาหะ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 อยางไรก็ตาม พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนพื้นที่ที่มีความเฉพาะของความเปนอยูที่
ประกอบดวย ความหลากหลายทางเช้ือชาติ จึงตองมีการจัดการที่เปนระบบ และการมีสวนรวมอยาง
แทจริง กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดตอนําโดยแมลง ในฐานะองคกรหลักของประเทศในการเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังดัชนี
ลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา : พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ          
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวมที่เหมาะสม โดยใชกลุมตัวอยาง คือ พื้นที่ตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปน
พื้นที่ศึกษา วิธีการศึกษาโดยประชุมผูเช่ียวชาญและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที ่เพื่อออกแบบระบบเฝา
ระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายใหมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนใหมีประสิทธิภาพ  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบ      
มีสวนรวม 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม 
ขอบเขตของการศึกษา 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย และขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
          1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิค
การจัดกระบวนการกลุม (Focus groups) ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร 
นักวิชาการสาธารณสุข แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
         2.กลุ ม ตัวอย างที่ ใช ในการศึกษาวิจัย เชิงปริม าณ  (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบ        
มีสวนรวม  
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูวิจัยคาดวาขอคนพบที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ีจะเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชในการวางแผน
และเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเฝาระวังคาดัชนียลูกนํ้ายุงลายแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน   
ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอ 

1. ผูเกี่ยวของสามารถนํารูปแบบของการระบบเฝาระวังคาดัชนียลูกนํ้ายุงลายแบบมสีวนรวม
ของทุกภาคสวนไปปรับใชในพื้นที่อื่นๆตอไป 



2. เกิดกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการโรคไขเลือดออกอยางย่ังยืน 
นิยามศัพทเฉพาะ 
          1. เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พื้นที่ที่ต้ังอยูชายแดนของประเทศ และมีจุดมุงหมายดาน
ดุลการคาที่เพิ่มมากข้ึน การจางงาน การลงทุนที่ เพิ่มมากข้ึน การสรางงาน และการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก พื้นที่ ตําบลแมตาว อําภอแมสอด จังหวัดตาก  
          2. คาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย หมายถึง คาบงช้ีอัตราสวนของลูกนํ้ายุงลายตอภาชนะหรือบานที่
สํารวจ และบงบอกถึงความเสี่ยงตอการระบาดของโรคขเลือดออก 
          3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ชาวบานไมนอยกวา 10 หลังคาเรือนในแตละคุมหรือละแวกบาน และไดรับการอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทสําคัญในฐานะผูนําการเปลีย่นแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย (Change agents) การทําหนาที่เปนผูสื่อขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) การแนะนําเผยแพร
ความรู การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนใหบริการสาธารณสุขดาน
ตางๆ ในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลแมตาว อําภอแมสอด 
จังหวัดตาก  
          4. การมีสวนรวม หมายถึง การที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกร
วิชาขีพ และภาคประชาชน มีสวนรวมในกิจกรรมใดๆ ในลักษณะของการรวมรับรูขอมูลขาวสาร     
รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผิดชอบ รวมรับประโยชน รวมติดตาม
ประเมินผล และรวมตรวจสอบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังดัชนี
ลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งน้ี 
ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเด็นตาง ๆ ที่สามารถนํามาเทียบอางเพื่อใหการวิจัยในครั้ง
น้ี เกิดประโยชนสูงสุดและเพื่อการนําเสนอกรอบแนวคิดของการทํางานในเชิงยุทธศาสตรตอไป โดยมี
ประเด็นที่จะศึกษา ดังตอไปน้ี 
 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 1. พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ: อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 2.   สถานการณ และมาตรการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับระบบเฝาระวังคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
   
1. พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ : อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
1.1 แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย  
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) พัฒนาตามกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่12  มีเปาหมายเพื่อ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” โดยพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเปาหมายเพื่อเพิ่มโอกาสเช่ือมโยงภูมิภาคของ SEZ ชายแดน โดยจัดต้ัง
พื้นที่ SEZ ชวยสงเสริมเศรษฐกิจเช่ือมโยงประเทศในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญ คือ เพื่อลดชองวางรายไดระหวางภาค มีการกระจายรายไดอยางเทาเทียมและเปนธรรม เพิ่ม
จํานวนเมืองศูนยกลาง พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก มีระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพิ่มมูลคาการลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม บริเวณชายแดน
เป าหมายการพัฒ นารายภาค  ไดแก  ภาค เห นือ  เป นฐาน เศรษฐกิ จสร างสรรค มูลค าสู ง                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลุดพนจากความยากจน สู เปาหมายการพึ่งพาตนเอง ภาคกลาง               
เปนฐานเศรษฐกิจช้ันนํา และภาคใต เปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย โดยมีองคประกอบหลัก
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ประการ คือ  

1) การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
2) การใหสิทธิประโยชนในการลงทุน   
3) การจัดต้ังศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ดานการลงทุน   
4) การบริหารจัดการดานแรงงานและการจัดต้ังศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานแรงงาน  

สาธารณสุข  และความมั่นคง   
5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร  เพื่อกระจายความเจริญสูภูมิภาค  โดยใช

โอกาสจากอาเซียน  ลดความเหลื่อมล้ําทางรายได  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และแกปญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน  

 



1.2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
 พื้นที่ 14 ตําบลที่ติดชายแดนใน 
3 อําเภอ ไดแกอําเภอแมสอด อําเภอพบ
พระ อําเภอแมระมาด รวมทั้งสิ้น 1,419 
ตารางกิโลเมตร มีดานชายแดนแมสอด
เปนจุดผานแดนถาวร เช่ือมตอกับเมียวดี 
เมียนมา มีมูลคาการคาระหวางไทย-เมียน
มาเปนอันดับ 1 มีศักยภาพและโอกาสใน
การพัฒนาเน่ือวจากต้ังอยูบนแนวระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ฝงตะวันตก
สามารถเปนประตูเช่ือมไปยังยางกุง ซึ่ง
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเมียนมา 
(1)  
  ดานสาธารณสุข อําเภอแมสอด
มีโรงพยาบาลทั่วไปจํานวน 1 แหง ขนาด 
365 เตียง และมีสถานบริการสาธารณสุข 
ไดแก Health Post 4 แหง Malaria post 
3 แหง และศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดย
แมลง (ศตม.) 1 แหง (2) ภาคเอกชนมี 
โรงพยาบาล 2 แหง ไดแก แมสอดราม 

และ รพ.นครแมสอด อินเตอรชันแนล ขนาด 100 เตียง และ 56 เตียงตามลําดับ 

2 สถานการณ และมาตรการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก 
2.1 สถานการณโรคไขเลือดออก  

จากระบบเฝาระวังโรค สถานการณโรคไขเลือดออก ป 2562 พบวามีผูปวยสะสมจํานวน 
131,157 ราย คิดเปนอัตราปวย 197.48 ตอแสนประชากร มีผูเสียชีวิต 142 ราย คิดเปนอัตราตาย 
0.21 ตอแสนประชากร โดยมีอัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1 : 0.92 สัญชาติที่พบมากที่สุด ไดแก 
ไทย พมา และอื่นๆ คิดเปนรอยละ 96.8 รอยละ 1.9 รอยละ 1.3 ตามลําดับ กลุมอายุที่พบมากที่สุด 
ไดแก 15-24 ป 10 - 14 ป และ 25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 25.05 รอยละ 21.94 และรอยละ 13.07 
ตามลําดับ อาชีพสวนใหญ ไดแก นักเรียน รับจาง และไมทราบอาชีพ/ในปกครอง คิดเปนรอยละ 
50.4 รอยละ 17.8 และรอยละ 16.9 ตามลําดับ   

ภาพที่ 1  แผนที่อําเภอแมสอด 



จากสถานการณโรคไขเลือดออก ใน 77 
จังหวัด พบวา จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 อันดับ
แรก  ได แก  เ ชีย ง ราย  อุ บ ล ราชธานี  ร ะยอ ง 
นครราชสีมา และจันทบุรี โดยมีอัตราปวย 423.33 
, 403.30 , 375.35 , 366.35  และ 364.77 ตอ
แสนประชากร ตามลําดับ (รูปที่ 3) โดยภาคที่มี
อัตราปวยสูงสุด ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนือ โดยมีอัตราปวย 
226.19 , 190.45 , 181.58 และ 170.98 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ  

สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัด
กาญจนบุ รี (อันดับที่  66 ของประเทศ) ต้ั งแต
วันที่  1 มกราคม  ถึ ง  30 กรกฎาคม  2563 พบ
ผู ป ว ย  179 ร าย  ไม มี ผู ป ว ย เสี ย ชี วิ ต  (อั ต ร า
ปวย 20.84 ตอประชากรแสนคน) โดยพบมากที่สุด
อํ า เภ อ สั ง ข ล ะ บุ รี  จํ า น ว น  18 ร า ย  (อั ต ร า
ปวย 46.51 ตอประชากรแสนคน) รองลงมาคือ
อํ า เภ อ ท อ ง ผ า ภู มิ  จํ า น ว น  25 ร าย  (อั ต ร า
ปวย 38.41 ตอประชากรแสนคน) และอําเภอทา
มะกา  จํ าน วน  42 ร าย  (อั ต ราป วย  30.80 ต อ

ประชากรแสนคน) ตามลําดับ  
 

 
 

 
 
 
 2.2 มาตรการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก  
 มาตรการการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลายยังมีความจําเปน เพื่อ
ตัดวงจรการระบาดของโรคในชุมชน และปองกันการระบาดของโรคติดตอนําโดยยุงลายเปนวงกวาง 
กองโรคติดตอนําโดยแมลง แนะนําการการดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดย
ยุงลาย ไวดังตอไปน้ี 
 2.2.1 สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และรสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 1. มี ที ม ต ร ะห นั ก รู ส ถ าน ก ารณ  (Situation Awareness Team: SAT) วิ เค ร าะห
สถานการณโดยช้ีเปาอําเภอ ตําบล หมูบาน ที่มีการระบาด 

อัตราตอแสนประชากร 

 0  0.01-100  >100-200 
 >200-300  >300-400  >400-500 

ภาพที่  2 อัตราปวยโรคไขเลือดออก ป 2562 รายจังหวัด ประเทศไทย 



 2. พิจารณาเปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดตอนําโดยยุงลายใน
จังหวัดหรืออําเภอที่เขาเกณฑเปด EOC ใหพิจารณาบรูณาการรวมกับ EOC COVID – 19 
 3. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน สถานที่
สาธารณะ รวมทั้งสถานที่กักกันโรค COVID – 19 ทุกรูปแบบ โรงพยาบาลสนาม และหอผูปวยเฉพาะ
กิจ (hospitel) อยางตอเน่ือง อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
 4. สนับสนุนการการควบคุมโรคเมื่อพบผูปวยทันที เพื่อเปนการกําจัดแหลงแพรโรค และ
ลดโอกาสการแพรระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ตามมาตรการ 3-3-1 และดําเนินการตอเน่ือง 28 วัน 
 5. สื่อสารแนวทางการวินิจฉัยรักษาผูปวยโรคติดตอนําโดยยุงลายใหสถานพยาบาลในพื้นที่ 
ไดใชประโยชน (ดาวนโหลดเอกสารไดที่ QR code) 
 6. ในสถานพยาบาลพจิารณาเปดจุดคัดกรองโรคติดตอนําโดยยุงลาย เชน dengue corner 
เพื่อคัดกรองผูปวยที่มีอาการเขาขายโรคติดตอนําโดยยุงลาย ใหไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยาง
รวดเร็ว ในกรณีผูปวยนอก ตองใหคําแนะนําอาการที่ตองมากลับมาโรงพยาบาล รวมทั้งแนะนําวิธีการ
ปองกันตนเองจากยุงกดั และกรณีที่ผูปวยในใหใช Dengue Chart ในผูปวยที่วินิจฉัยเปนไขเลือดออก
เดงกีทุกราย โดยไมตองรอใหเขาสูระยะวิกฤติ 
 7. จัดอบรมแพทยและพยาบาลในการวินิจฉัย รักษา และดูแลผูปวยโรคไขเลือดออก 
โดยเฉพาะแพทยจบใหม ดวยวิธีการประชุมออนไลน 
 8. สื่อสารประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เชน ผูที่มีโรคอวน มี
โรคประจําตัว (เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) หากมีไขสูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทยที่
โรงพยาบาล แนะนําใหทานยาพาราเซตามอน เพื่อลดไข และใหหลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เชน 
ไอบรูโพรเฟน แอสไพริน เปนตน 
 2.2.2 คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดทุกจังหวัด  
 1. ติดตามสถานการณโรคติดตอนําโดยยุงลายในการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด 
 2. พิจารณาเปดศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดตอนําโดยยุงลาย 
เมื่อพบการระบาดหรือเมื่อเขาเกณฑการเปด EOC ใหพิจารณาดําเนินการบูรณาการรวมกับ EOC 
COVID – 19 
 3. มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน สถานที่
สาธารณะ โดยเฉพาะสถานที่ปดทําการ เชน สถานศึกษา รวมทั้งสถานที่กักกันโรค COVID – 19 ทุก
รูปแบบ โรงพยาบาลสนาม และหอผูปวยเฉพาะกิจ (hospitel) อยางตอเน่ือง อยางนอยสัปดาหละ
ครั้ง 
 4. ในสถานพยาบาลพจิารณาเปดจุดคัดกรองโรคติดตอนําโดยยุงลาย เชน dengue corner 
เพื่อคัดกรองผูปวยที่มีอาการเขาขายโรคติดตอนําโดยยุงลาย ใหไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยาง
รวดเร็ว ในกรณีผูปวยนอก ตองใหคําแนะนําอาการที่ตองมากลับมาโรงพยาบาล รวมทั้งแนะนําวิธีการ
ปองกันตนเองจากยุงกัด และกรณีที่ผูปวยในใหใช Dengue Chart ในผูปวยที่วินิจฉัยเปนไขเลือดออก
เดงกีทุกราย โดยไมตองรอใหเขาสูระยะวิกฤติ 



 5. สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานดําเนินการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายในบาน
ตนเอง รวมทั้งใหคําแนะนํา หากมีไขสูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทยที่โรงพยาบาล แนะนําใหทานยา
พาราเซตามอน เพื่อลดไข และใหหลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เชน ไอบรโูพรเฟน เอสไพริน เปนตน 
คําแนะนําการดําเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลาย ในสถานการณที่มีการ
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 
การดําเนินมาตรการโรคไขเลือดออก พ.ศ.2564 (กองโรคติดตอนําโดยแมลง 28 เมษายน 2564)  
 6. สื่อสารแนวทางการวินิจฉัยรักษาผูปวยโรคติดตอนําโดยยุงลายใหสถานพยาบาลในพื้นที่
ไดใชประโยชน 
 7. สื่อสารประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะในกลุมที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เชน ผูที่มีโรคอวน มี
โรคประจําตัว (เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) หากมีไขสูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทยที่
โรงพยาบาล แนะนําใหทานยาพาราเซตามอน เพื่อลดไข และใหหลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เชน 
ไอบรูโพรเฟน เอสไพริน เปนตน 
 2.2.3. หนวยงาน MOU  
 1. มอบหมายใหมีบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดลอมและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายใน
สํานักงานหรือสถานที่ในสังกัด ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะในสถานที่ปดช่ัวคราว เชน 
สถานศึกษา เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรค COVID – 19 โดยดําเนินการอยางตอเน่ือง 
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานตองมีการปองกันการติดเช้ือ COVID – 19 คือ 
 • สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 
 • กําหนดผูปฏิบัติงานจัดการสิ่งแวดลอมไมเกิน 5 คน ตอครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อ
ลดความแออดั และควรเวนระยะหางระหวางผูที่ลงปฏิบัติงานดวยกัน 
 • ลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอลทั้งกอน ระหวาง และหลังปฏิบัติงาน 
 • สิ่งของหรืออุปกรณที่อาจตองใชรวมกัน เชน ไฟฉาย ควรมีการทําความสะอาดดวยนํ้ายา
ฆาเช้ือ หรือแอลกอฮอล กอนและหลังการใชงานเสมอ 
 2. ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคในวันไขเลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันที่ 
15 มิถุนายน 2564 โดยพิจารณาดําเนินการผานทางชองทางที่เหมาะสมในสถานการณการระบาด
ของโรค COVID – 19 เชน สื่อสารผานโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมออนไลน เปนตน และงดการจัด
รณรงคในรูปแบบกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจํานวนมาก 
 3. สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงานดําเนินการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายในบาน
ตนเอง รวมทั้งใหคําแนะนํา หากมีไขสูงเกิน 2 วัน ควรไปพบแพทยที่โรงพยาบาล แนะนําใหทานยา
พาราเซตามอล เพื่อลดไข และใหหลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เชน ไอบรโูพรเฟน เอสไพริน เปนตน 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับระบบเฝาระวังคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย  
 กรอบคิดระบบเฝาระวังคาดัชนีลูกนํ้ายุงลาย หรือ ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
หมายถึง ระบบการรวบรวมขอมูลดัชนีลูกนํ้ายุงลายของผูสํารวจแหลงเพาะพันธุยุง การดําเนินการ
ของศูนยเฝาระวังดังชนีลูกนํ้า (รพ.สต. รพช.และเทศบาล) ในการวิเคราะห การแปลผล และการสงตอ 



ขอมูล แกผูที่เกี่ยวของในหมูบาน ตําบล และระดับอําเภอ เพื่อใชขอมูลในการดําเนินกิจกรรมหรือ
ออกมาตรการในการปองกันโรคไขเลือดออก ซึ่งขอมูลประกอบไปดวยคน 4 กลุม ดังน้ี 
 คนกลุม A คือ กลุมผูผลิตขอมูล คือ อสม. ที่รับผิดชอบครัวเรือนในพื้นที่ 10 – 15 หลังคา
เรือนและแบงกลุมอสม.ออกเปน กลุมบานหรือโซนบาน แผนการดําเนินการเฝาระวังคือ อสม.แตละ
คนสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงรวมกับตัวแทนครัวเรือน หรือเจาของบานตองรวมในการสํารวจแหลง
เพาะพันธุยุงลายเดือนละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 25 ของเดือน อสม.ทําการบันทึกขอมูลการสํารวจลงใน
สมุดสีมวง สงให อสม.หัวหนาโซนบาน อสม.หัวหนาโซนบานจะทําการรวบรวมและบันทึกลงในสมุดสี
ฟาในวันที่ 28 และนําสงประธานหมูบาน โดยอสม.ประธานหมูบานรวบรวมขอมูลในภาพรวมโซน
บาน สมุดสีเหลือง กอนวันที่ 30 ของเดือน และนําสงเจาหนาที่รพ.สต. เพื่อใหบันทึกขอมูลภายใน
วันที่ 30 ของเดือน 
 คนกลุม B คือ ศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ทําหนาที่โดย รพ.สต.หรือ รพช. และสสอ.
เมื่อ อสม.ประธานหมูบานดําเนินการสงขอมูลมายังศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายระดับตําบล 
ผูรับผิดชอบในการลงขอมลจะทําการลงขอมูลจากสมุดสีเหลืองลงในโปรแกรมดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
 คนกลุม C คือ กลุมผูใชขอมูลขาวสาร ซึ่งเปนการคืนขอมูลใหกลุมผูไดรับการสํารวจ 
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ ไดแก อบต. โรงเรียน กลุมผูสูงอายุ ผูนําทองถ่ิน กํานัน 
ผูใหญบาน ซึ่งอาจใชการประชุมตางๆ เชน การประชุมหมูบานของผูใหญบาน การประชุมของ อบต.
เปนตน 
 คนกลุม D เปนกลุมคนในพื้นที่ ระดับหมูบานในการดําเนินมาตรการหรือโครงการยอยของ
แตละหมูบาน ซึ่งมาตรการในการปองกันสามารถดําเนินการไดต้ังแตโรงพยาบาลถูกรวบรวม 
 

 
 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
  ความหมายของการมีส วนรวมคาสเปอรซัน และเบรทแบงค (Kasperson & 
Breitbank, 1974 อางถึงใน ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546, หนา 19) ใหความหมายวาการมีสวน
รวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนทําตนเปนผูสรางสรรคกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาซึ่งจะ
บังเกิดผล คือ สามารถแสดงบทบาทที่ สรางสรรคไดและผลของกิจกรรมจะตองยอนกลับมาสูพวกเขา

ภาพที่ 3  ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายแบบมีสวนรวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 



เอง United Nations Research 8 Institute of Social Development (UNRISD) ระบุความหมาย
วาเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาชนในเรื่อง  
 1. การตัดสินใจ  
 2. การเขารวมกิจกรรม  
 3. การรวมรับผลประโยชนอยางเปนธรรมที่เกิดจากกิจกรรมน้ัน ๆ สหประชาชาติ (United 
Nations, 1981, p. 11) ใหความหมาย การมีสวนรวม (Participation) ไววา 
 1. การมีสวนรวมไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
 2. การเขามีสวนรวมใหเกิดการพัฒนา 
 3. การเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องพัฒนา 
 ลิส (Lisk,1985 อางถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 2550, หนา 24) ไดใหความหมายการมี
สวนรวมของประชาชนไววา การมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความสัมพันธกับแนวคิดของการ
เช่ือใจและการยอมรับตนเองเพื่อที่จะนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชนอยางย่ังยืน ซึ่งสามารถ
สังเกตไดจากระดับความพึงพอใจ ระดับความไววางใจและตองครอบคลุมทัศนคติ ความคาดหวังและ
กิจกรรมที่ตองปฏิบั ติรวมกัน เฮด แฟรไซลด และคณะ (Fairchaild, et. al., 1964 อางถึงใน 
ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546, หนา 19) ไดใหความหมายของคําวาการมีสวนรวมไววา การมีสวน
รวม หมายถึง การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมรวมกันหรือการเขามามีสวนติดตอสัมพันธกันและอาจ
หมายถึงสถานการณทางสังคมดวยก็ไดวิลเลี่ยม (Erwin, 1976 อางถึงใน ปรีดา เจษฎาวรางกุล, 
2550, หนา 24) ไดใหความหมายไววา การมีสวนรวมเปนกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของตนเองเนนการมีสวนเกี่ยวของ
อยางแข็งขันกับประชาชน ใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใช
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและเจาที่ที่เกี่ยวของ อาภรณ
พันธ จันทรสวาง (2522, หนา 19) ไดอธิบายเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนไววาการมีสวนรวม 
(Participation) เปนผลมาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและ ทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลงและความเห็นพองตองกันจะตองมมีากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อปฏิบัติ กลาวคือ 
จะตองเปนความเห็นพองตองกนั จะตองมีมากจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ เพื่อการปฏิบัติการน้ัน ๆ 
เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันได ควรจะตองมีการตระหนักวา ปฏิบัติการทั้งหมด หรือการ
กระทําทั้งหมดที่ทําโดยกลุมหรือทําในนามกลุมน้ันกระทําผานองคการ (Organization) ดังน้ัน 
องคการจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง (ไพรัตน เตชะรินทร 2527, หนา 6) ได
ใหความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนวา หมายถึง กระบวนการรัฐ การทําการสงเสริม ชักนํา 
สนับสนุนและสรางโอกาสใหประชาชนใน ชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
และองคกรอาสาสมัครรูปตาง ๆ ใหเขามา มีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลาย
เรื่องรวมกัน ใหบรรลุวัตถุประสงคและ 

4. แนวคิดพ้ืนฐานของภาวะผูนํา (Basic Concept of Leadership). 
 นโยบายการพัฒนาทีก่ําหนดไว (ปรัชญา เวสารัชช 2528, หนา 5) ไดนิยามความหมายของ
การมีสวนรวมวา เปนการที่ประชาชนเขามาเกี่ยวของโดยการใชความพยายามหรือทรัพยากรในสวน
ของตนตอกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาชุมชน โดยการมีสวนรวมตองมีองคประกอบดังน้ี 



 1. ประชาชนเขาเกี่ยวของในกิจกรรมการพัฒนา 
 2. ผูเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว เชน ความคิด ความรู ความสามารถ 
แรงงาน หรือทรัพยากรบางอยาง เชน เงินและวัสดุในกิจกรรมพัฒนา (วรรณิการ ภูมิวงศพิทักษ 
2540, หนา 12) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังน้ี  
 การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ใหประชาชน ไมวาจะเปนปจเจก
บุคคลหรือ กลุมคนที่เห็นพองตองกันเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยการรวมคิด 
รวมลงมือปฏิบัติ รวมแบงปนผลประโยชน และรวมในการติดตามประเมินผล (ทวีทอง หงสวิวัฒน 
2527, หนา 2) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนที่แทจริงนาจะหมายถึง การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใชและกระจาย
ทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจ าเปนอยางสมศักด์ิศรีในฐานะสมาชิกของสังคมและไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา      
ซึ่งแบงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองอยางเปนตัวของตัวเอง            
(ณรงค วารีชล, 2551, หนา 5) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมหมายถึงการ
เกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณของบุคคลหน่ึงในสถานการณกลุม ซึ่งผลของการเกี่ยวของ
ดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน ทําใหเกิดการรวมรับผิดชอบกับ
กลุม 
 พีรพล ไชยพงศ (2539, หนา 8) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่รัฐสงเสริม 
ชักนําสนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชน ทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือหลาย
เรื่องรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาที่กําหนดไว 10 กลุมสังคมศาสตร
สาธารณสุข (ขนิษฐา ศรีนนท, 2544, หนา 35) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมวาการมีสวนรวม
ของชุมชน หมายถึง การสรางประชาธิปไตย คือ อํานาจแหงการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชน ใน
กระบวนการน้ีอยางนอยทีสุ่ดประชาชนตองมีการกําหนด วางแผนและดําเนินการในเรื่องทั้งปวงอันมี
ผลตอการปรับปรุงสภาพความเปนอยู และอนาคตของพวกเขาซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่อประชาชนได
อํานาจ ไดทรัพยากรของพวกเขากลับคืนมา และน่ันยอมหมายถึง กระบวนการทางประชาธิปไตยและ
การปกครองตนเอง (ธนวัฒน   คาภีลานนท, 2550, หนา 9) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การ
เกี่ยวของทางสังคมดานจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหน่ึง
ในสถานการณ (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการให 
(Contribution) บรรลุจุดมุงหมายของกลุมน้ัน ทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม 
 สรุปจากความหมายของการมีสวนรวม ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา “การมีสวนรวม” หมายถึง 
การที่ประชาชนหรือกลุมบคุคลมีแนวคิดหรือจุดมุงหมายที่เหมือนกนัเขามาดําเนินการน้ัน ใหแลวเสร็จ
ตามจุดมุงหมายที่กําหนดแลวรับผลประโยชนรวมกัน ซึ่งตองเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน ไมวาจะ
เปนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชนและการ
มีสวนรวมในการประเมินผล 
 
 



 ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 ทฤษฎีการกระทําทางสังคม (The Theory of Social Action) ของ  เยาวมาลย จอยจุฬี  
(2542, หนา 15 -16) ไดอธิบายถึงการกระทําทางของมนุษย (Action of Human) ในลักษณะที ่
สามารถนําไปปรบัใชทางสังคมทั่วไป กลาวคือ การกระทําใดๆ ของมนุษยจะข้ึนอยูกับความสนใจ 
และระบบคานิยมของบุคคล 
 1. บุคลิกภาพของแตละบุคคล (Personality) 
 2. ระบบสังคมที่บุคคลน้ันเปนสมาชิกอยู (Social System) 
 3. วัฒนธรรม (Culture) ในสังคมที่บุคคลน้ันเปนสมาชิกอยูและวัฒนธรรมน้ีจะเปน
ตัวกําหนดเกี่ยวกับความคิด ความเช่ือถือ (Idea of Believes) ความสนใจ (Primary of Interest) 
และระบบคานิยมของบุคคล (Ystem of Value Orientation) 
 จํานง อดิวัฒนสทิธ์ิ (2532, หนา 60 - 63) ไดศึกษาเรื่องการกระทําของมนุษย (Human  
Action) โดยใหกําหนดความการกระทําวาเปนพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่เปนแบบเปดและลึกลบัซึง่ 
บุคคลผูทํากําหนดใหมีความหมายเปนสวนตัว ความเขาใจในระบบความหมายเกิดข้ึนได 2 ประการ  
กลาวคือ 11 
 1. ความหมายสวนตัวจากการกระทําของบุคคลหน่ึงสามารถเขาใจไดจากการสงัเกต 
โดยตรง 
 2. มีการเขาใจสิ่งเรา เราสามารถแสดงความรูสึกออกมาดวยตัวเราเองในการใหเหตุผลซึง่ 
เปนวัตถุประสงคของผูนําหรอืถาการกระทําของบุคคลไมมีเหตุผลแลวอาจจะเขาในสวนประกอบ 
แหงอารมณที่มกีารกระทําเกิดข้ึน โดยอาศัยการเขาไปมสีวนรวมที่มีความเห็นอกเห็นใจตอมนุษย 
ผูสงัเกตไมจําเปน ตองเห็นดวยกับแนวทฤษฎีหรือจุดมุงหมายข้ันสูงสุดหรอืคานิยมของผูนํา แตโดย 
สติปญญาแลวเราอาจเขาใจสถานการณและพฤติกรรมที่เกี่ยวของ อีกนัยหน่ึงการกระทําบางอยาง 
เกิดข้ึนจากแรงกระตุนสามารถถือไดวาการอธิบายที่แทจรงิของการกระทําเพราะแรงกระตุนจะมีอยู 
ในสวนลึกของจิตใจผูกระทําและสําหรับผูสงัเกตน้ัน แรงกระตุนเปนพื้นฐานที่เหมาะสําหรับ 
การศึกษาพฤติกรรม และเวเบอรไดกลาววา การกระทําทางสังคม 4 ข้ัน คือ 
 2.1 การกระทําที่มีเหตุผลเปนการกระทําที่ใชวิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะบรรล ุ
วัตถุประสงคที่เลือกไวอยางมีเหตุผล การกระท าดังกลาวมุงไปในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 2.2 การกระทําที่เกี่ยวกบัคานิยม เปนการกระทําเชนน้ีมุงไปในดานจริยธรรมและศีลธรรมอยางอื่น 
เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนระเบียบในชีวิตทางสงัคม 
 2.3 การกระทําตามประเพณี เปนการกระทําที่ไมเปลี่ยนแปลง โดยยึดแบบอยางทีท่ํากันมาในอดีต
เปนหลัก พฤติกรรมการกระทําตามประเพณีที่ไมคํานึงถึงเหตุผล 
ลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม 
ทานตะวัน อินทรจันทร (2546, หนา 19) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไว 4 ประการ คือ 
 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 2. การมีสวนรวมในข้ันปฏิบัติการ 
 3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 



ณรงค วารีชล (2551, หนา 6) กลาวไวคือ 
 1. การมีสวนรวมในลักษณะตัวบุคคล ใหความส าคัญกับปจเจกบุคคลที่เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ 
 2. การมีสวนรวมในลักษณะของกลุมขบวนการ ที่มุงสรางพื้นฐานอํานาจจากการสรางกลุม
และโครงสรางภายในหนวยงาน 
 3. การมีสวนรวมในลักษณะโครงการ ใหความสําคัญทีก่ารจดัโครงการอนักอใหเกิด 12 การ
มีสวนรวมที่ดี เนนกลุมเปาหมาย การถายทอดระบบเทคนิค ความรู การกระจายอํานาจสูประชาชน 
 4. การมีสวนรวมในลักษณะสถาบัน ใหความสําคัญในแงของการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสถาบัน มีการถายเทหรือขยายโครงการสรางอํานาจของกลุมผลประโยชนและชนช้ันทางสังคม 
 5. การมีสวนรวมในลักษณะนโยบาย เนนเรื่องหลกัการยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน
และผูเสียเปรียบในสังคม และนํามากําหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ  
 สุธี ศรสวรรค (2538, หนา 37-38) ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 แบบ 
ดังน้ี 
 1. การมีสวนรวมประชุม 
 2. การมีสวนรวมออกเงิน 
 3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
 4. การมีสวนรวมเปนผูนํา 
 5. การมีสวนรวมสัมภาษณ 
 6. การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 
 7. การมีสวนรวมเปนผูบริโภค 
 8. การมีสวนรวมเปนผูประกอบการ 
 9. การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 
 10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
 ยุพิน ระพิพันธุ (2544, หนา 21) ไดทําการศึกษาแบบของการมีสวนรวมและแบงการมีสวน
รวมออกเปน 4 แบบ ดังน้ี 
 1. การมีสวนรวมรวมประชุม 
 2. การมีสวนรวมออกเงิน 
 3. การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
 4. การมีสวนรวมเปนผูนํา 
 ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา (2526, หนา 16) ไดจําแนกการมีสวนรวมไว 5 ข้ันตอน คือ 
 1. ข้ันกําหนดความตองการ 
 2. ข้ันวางแผนดําเนินการ 
 3. ข้ันตัดสินใจ 
 4. ข้ันดําเนินการ 
 5. ข้ันติดตามผลงาน 



นอกจากน้ี ยังไดแบงลักษณะการเขารวมไวอีก เปนการรวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็น          
รวมตัดสินใจ รวมออกแรง รวมออกเงิน วัสดุ อุปกรณ รวมเปนกรรมการ 
 เจิมศักด์ิ ปนทอง (2527, หนา 10) ไดแบงข้ันตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไวเปน 
4 ข้ันตอน คือ 
 1. การมีสวนรวมในการคนปญหาและสาเหตุของปญหา 
 2. การมีสวนรวมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
 3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน  
 ติน ปรัชญาพฤทธ์ิ (2542, หนา50) กลาววา ทฤษฏีพัฒนาองคการ (Organization 
Development) หรือโอดี (OD) มีวัตถุประสงคทั่วๆ ไปเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถขององคการในการ
แกไขปญหาที่เปนอยู โดยเนนการปรับปรุงและปรับพฤติกรรมใหสอดคลองกับสภาพการณเนนการ
รวมแรงรวมใจ ซึ่งการพัฒนาองคการ มีข้ันตอน 4 ข้ันตอน คือ  
 1. คนหาสาเหตุของปญญา (Diagnostic) 
 2. ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Action -Planning) 
 3. การปฏิบัติการใหเปนไปตามกลยุทธที่วางไว (Implementing) 
 4. ข้ันประเมินผล (Evaluating)  
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 
 ปรีดา เจษฎาวรางกุล (2550, หนา 26) ไดสรุปปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการรักษาการม ี   
สวนรวมของประชาชนไว 11 ประการ ดังน้ี 
 1. การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามความเช่ือถือพื้นฐาน กลาวคือ บุคคลและกลุมบุคคล 
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคลองและคลายคลึงกับความเช่ือพื้นฐานของตนเอง 
 2. มาตรฐานคุณคา บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคลองกับ 
มาตรฐานคุมคาของตนเอง 
 3. เปาหมาย บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะสงเสริมปองกันและรักษาเปาหมายตน 
 4. ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบุคคลบางครั้งมี 
รากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา 
 5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายวาจะตอง 
ประพฤติในสถานการณเชนน้ัน ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอื่นดวย 
เชนกัน 
 6. การมองแตตนเอง บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตาง ๆ ซึ่งคิดวาตนเองสมควร 
กระทําเชนน้ัน 
 7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตาง ๆ ดวยความรูสึกวาตนถูกบังคับ 
ใหทํา 
 8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุมบุคคลมักจะท าสิ่งตาง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบกระทําอยู 
ในสถานการณน้ัน ๆ 



 9. โอกาส บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม 
โดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวของกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอื้ออ านวยเขามา 
มีสวนรวมกันในการกระท าเชนน้ันเทาที่พวกเขาไดรับรู16 
 10. ความสามารถ บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมกันในกิจกรรมบางอยางที่ 
ตนเห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการใหเขาท าในสถานการณเชนน้ัน  
 11. การสนับสนุน บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขารับการสนับสนุน
ที่ดีพอใหกระทําการเชนน้ัน 
 องคการอนามัยโลก (World Health Organization) เสนอปจจัยพื้นฐานในการระดมการมี
สวนรวมของประชาชน คือ 
 1. ปจจัยของสิ่งจูงใจจากสภาพความเปนจริงชาวบานที่จะเขารวมกิจกรรมใดกิจกรรม 
หน่ึงทั้งในแงการรวมแรง รวมทรัพยากร หรืออื่นๆ น้ัน มีเหตุผลอยู 2 ประการ คือ 
  1.1 การมองเห็นวาตนจะไดประโยชนตอบแทนในสิ่งที่ตนทําไป ซึ่งถือเปนเรื่อง 
การกระตุนใหเกิดมีสิ่งจูงใจ 
  1.2 การไดรับคําบอกกลาวหรือชักชวนจากเพื่อนบานใหเขารวม โดยมีสิ่งจูงใจเปนตัวนําซึ่ง
ถือวาเปนเรื่องของการกอใหเกิดมีสิ่งจูงใจ 
 2. ปจจัยโครงสรางของชองทางในการเขามามีสวนรวม แมวาชาวชนบทเปนจํานวนมาก   
จะเห็นประโยชนของการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาแตก็ไมอาจเขารวมกิจกรรมได 
เน่ืองจากไมเห็นชองทางของการมีสวนรวม หรือเขารวมแลวก็ไมไดรับดังที่คาดคิดเอาไว เน่ืองจากการ
เขามามีสวนรวมน้ันมิไดจัดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสม เชน ภาวะผูนํา ลักษณะการทํางาน 
กฎระเบียบ แบบแผน เปนตน ดังน้ันปจจัยพื้นฐานทางดานโครงสรางของชองทางในการเขามามี    
สวนรวมจึงควรมีลักษณะ 
  2.1 เปดโอกาสใหทุกคนและทุกกลุมในชุมชนมีโอกาสเขารวมในการพัฒนารูปแบบ 
ใดรูปแบบหน่ึง โดยการเขารวมอาจอยูในรูปของการมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได 
 2.2 ควรมีกําหนดเวลาที่แนชัด เพื่อใหผูเขารวมสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได 
  2.3 กําหนดลักษณะกิจกรรมที่แนนอน 
 3. ปจจัยอํานาจในการสงเสริมกิจกรรมของการมีสวนรวม โดยปกติที่ผานมาในกิจกรรม
หน่ึงๆ แมวาประชาชนจะเห็นดวยและมีโอกาสเขารวม แตไมอาจกําหนดเปาหมาย วิธีการหรือ
ผลประโยชนของกิจกรรม เพราะสิ่งเหลาน้ีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูกระทํา 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527, หนา 183) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก 
 1. ความศรัทธาที่มีตอความเช่ือถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ทําใหประชาชนมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ เชน การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร  
 2. ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศ ตําแหนง ทําใหประชาชนมี 
สวนรวมทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มเปยมที่จะกระทํา เชน ผูใหญออก 17 
ปากขอแรงผูนอยก็ชวยแรง 
 3. อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูกบีบบังคับใหมีสวน
รวมในการกระทําตางๆ เชน บีบบังคับใหทํางานเย่ียงทาส ฯลฯ พัทยา สายหู (2529, หนา 246)      



ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยูในชุมชน    
ซึ่งความสําเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนข้ึนอยูกับ ปจจัยตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. ปจจัยที่เปนลักษณะของโครงการ เชน โครงการที่ประชาชนตองการ 
 2. ปจจัยที่มีลักษณะของชาวบานเอง เชน ขยันขันแข็ง สามัคคี มีผูนําดี 
 3. ปจจัยที่มาจากทางราชการ เชน ถือเปนโครงการส าคัญ มีงบประมาณเหลือเพียงพอ  
มีเจาหนาที่วิชาการสนับสนุน 
 4. ปจจัยที่เปนสวนประกอบ เชน การคมนาคมสะดวก วัสดุพรอม เปนตน 
 ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม คือ 
 1. ลักษณะขององคกร โครงสรางขององคกร วัฒนธรรมขององคกร หากองคกรมี 
โครงสรางใหญ ข้ันตอนการปฏิบัติมาก เชน ระบบราชการ จะเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมได 
 2. นโยบายองคกรที่ขาดความชัดเจน จะท าใหบุคลากรไมแนใจเปาหมาย แนวทาง 
การปฏิบัติ จึงเกิดความลังเลที่จะเขาไปมีสวนรวม 
 3. ภาวะผู นํ า ซึ่ งถ าหากวาผู นํ าเช่ือวาผู ใตบั ง คับบัญชาเปนผู ไมมี ศักยภาพ ไมมี
ความกาวหนา ขาดความกระตือรือรนในการทํางาน งานจะสําเร็จไดตองควบคุม ภาวะผูนําประเภทน้ี
จะเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมได  
 4. ลักษณะงาน ซึ่งหากวางานที่ทําสามารถทําสําเร็จไดดวยตัวเอง เชน งานในหองทดลอง  
ลักษณะงานเชนน้ีจะทําใหบุคลากรไมเห็นถึงความสําคัญของการมีสวนรวม 
 5. ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถาหากบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงอยูในตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีสวนรวมมากกวาบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวา และหนาที่ความรับผิดชอบที่นอยกวาดวย 
 ณรงค วารีชล(2551, หนา 9) กลาววามีปจจัยหลายอยางที่มีสวนเกี่ยวของกับการ           
มีสวนรวม ไดแก 
 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. สถานภาพสมรส 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. อาชีพ 
 6. รายได 
 7. ระยะเวลาที่อยูในทองถ่ิน 
 8. สถานภาพการทํางาน 
 อรพรรณ ภมรสุวรรณ (2544) กลาววาการที่ประชาชนในชุมชนจะเขามามีสวนรวมใน 
กิจกรรมการพัฒนาใด ๆ มากนอยแคไหนข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ทั้งปจจัยภายนอกชุมชนและปจจัย 
ภายในชุมชน เชน แบบแผนการดําเนินชีวิต ความรูและทัศนคติตอกิจกรรมน้ัน ๆ การมีโอกาสและ 
การไดรับการสนับสนุนจากภายนอกนโยบายการพัฒนาของรัฐ บทบาทของทางราชการ  
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษา เรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหา          
โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา : พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งน้ี มีวัตถุประสงค        
เพื่อศึกษารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม      
และประเมินความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบเฝาระวังฯ  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการศึกษา
ตามลําดับ ดังน้ี  

1. พื้นที่ศึกษาและประชากรกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
3. ข้ันตอนการดําเนินการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการศึกษา 

พ้ืนท่ีศึกษาและประชากรกลุมตัวอยาง 
 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใชเปนพื้นที่ตัวอยางในการศึกษา คือ พื้นที่ตําบลแมตาว อําเภอ 

แมสอด จังหวัดตาก  

ประชากรกลุมตัวอยาง 
 การศึกษาครั้งน้ีใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยจําแนกขอบเขตของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
 1.กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชเทคนิค
การจัดกระบวนการกลุม (Focus groups) ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
ไดแก ผูบริหาร นักวิชาการสาธารณสุข แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
    2.กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบ        
มีสวนรวม จํานวน 184 คน    

ขั้นตอนการศึกษา แบงเปน 2 ขั้นตอน 
 ข้ันตอนที่ 1 เปนการศึกษาระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม  
 ข้ันตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียในเครือขายระบบเฝาระวังดัชนี
ลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา มีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ผูศึกษาไดนําระบบเฝาระวังโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมและแบบสอบถามความ      
พึงพอใจนําไปทดลองใชและเก็บขอมูลในภาคสนาม 



 2. การจัดกระบวนการกลุม (Focus groups) ผูเช่ียวชาญที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 30 คน 
ไดแก ผูบริหาร นักวิชาการสาธารณสุข แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อศึกษา
แนวคิด ดานเน้ือหา และขอเสนอแนะ 
 3. นําขอมูลที่ไดจากจัดกระบวนการกลุม (Focus groups) มาหาความสัมพันธ เช่ือมโยง
ประเด็น ในลักษณะการพรรณนา (Descriptive Analysis) และใช เหตุผลของผูที่ ใหขอมูลมา
ประกอบการวิเคราะห โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อ
แกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย 
 1. กรอบเน้ือหาประเด็นการจัดกระบวนการกลุม (Focus groups) 
 2. แบบสอบถามใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ความพึงพอใจระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย
เพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 
 แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  
สถานภาพ จํานวน 3 ขอ 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อ
แกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมสีวนรวม ใน 3 ดาน ดานละจํานวน 4 ขอ 
โดยแบงระดับคะแนนออกเปน 4ระดับ ดังน้ี 
  พึงพอใจ มากที่สุด  ให  4 คะแนน 
 พึงพอใจ มาก        ให  3  คะแนน 
  พึงพอใจ นอย       ให   2  คะแนน 
  พึงพอใจ นอยที่สุด ให   1  คะแนน  
  2.1 การสรางแบบสอบถาม แบงเปน  
       2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบเฝาระวังโรคไขเลอืดออก 
       2.1.2 นําขอมูลที่ไดมารางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กําหนดใหครอบคลุม
ทุกประเด็นที่ศึกษา 
        2.1.3 นํารางแบบสอบถาม ไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ตรงตามประเด็นศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ซึ่ง
เปนวิธีการที่สะทอนใหเห็นวาขอมูลและผลการวิจัยถูกตอง นาเช่ือถือและตรงกับความเปนจริง เปน
การตรวจสอบทั้งดานขอมูล และวิธีการเก็บขอมูล ซึ่งการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data 
Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบ คือ การ
ตรวจสอบแหลงขอมูล พิจารณาจากแหลงที่มาของขอมูล ไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลง



บุคคล ซึ่งแหลงเวลา หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม แหลงสถานที่ หมายถึง ถา
ขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม และแหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลที่ใหขอมูลเปลี่ยนไป
ขอมู ลจะเหมื อน เดิมหรือ ไม  และการตรวจสอบสาม เส าด าน วิ ธีการเก็ บ รวบรวมข อมู ล 
(Methodological Triangulation) คือ การใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางกัน เพื่อรวบรวมขอมูลใน
เรื่องเดียวกัน (เบญจวรรณ  วงษาวดี.  2554: 76-77) 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งน้ีไดมีการทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี  
 1.ความเที่ยงตรง (Validity) ผู ศึกษานําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาไปใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง 
 2.ความเช่ือมั่น (Reliability) ผูศึกษาไดั นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมา และปรับปรุงแกไขแลว
ไปทําการทดสอบ (Try-out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง เพื่อ
ตรวจสอบวาคําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไมมี
สําเร็จรูป SPSS ในการหาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยใช
เกณฑสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ต้ังแต 0.7 ข้ึนไปเปนเกณฑการยอมรับได ซึ่งคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชุดน้ีไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เทากับ 0.964 
สถิติท่ีใชในการศึกษา 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับ 
ลักษณะของขอมูล และตอบวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการเปน อสม. วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ 
  2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย
เพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมโดยใชสถิติ ความถ่ี/รอยละ/ คาเฉลี่ย/ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
เกณฑการแปลผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี กําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยของความพึงพอใจในดานตาง ๆ ขางตน 
ผูวิจัยใชหลักเกณฑโดยการคํานวณคาอัตรภาคช้ัน 
 ชวงกวางของอันตรภาคช้ัน   =                 คะแนนสุงสดุ – คะแนนตํ่าสุด 
                                                                              จํานวนช้ัน 
                                                =                             4 – 1 
                                                                                  4 
             =                              0.75 
 
 
 



 
เกณฑการแปลระดับคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ ดังน้ี 
   3.26 - 4.00    หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด 
   2.51 - 3.25    หมายถึง    พึงพอใจมาก 
   1.76 - 2.50    หมายถึง    พึงพอใจนอย 
   1.00 - 1.75    หมายถึง    พึงพอใจนอยที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษา การพัฒนาเครือขายระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม  กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ที่ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงสํารวจในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่อมือที่ใช คือ แบบสอบถามมีกลุมตัวอยางเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขตางดาว(อสต.) รวมทั้งสิ้นจํานวน     
210 คน ผูศึกษาไดนําเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลออกเปน   2 ข้ันตอน ดังน้ี  
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลทางดานลักษณะประชากร 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
            ชาย 40 19.2 
            หญิง 170 80.8 

รวม 210 100 

2.   อายุ (ป)   
            ตํ่ากวา 26 ป - - 
            26  -  40  ป - - 
            41  -  50  ป 54 25.8 
            51  -  60  ป                 104 49.6 
            60 ปข้ึนไป 52 24.6 

รวม 210 100 

3.   สถานะภาพการเปน อสม./อสต.   
             1  -  5   ป 39 18.5 
             6  - 10  ป 45 21.5 
            11 - 20  ป 56 26.9 
             20 ปข้ึนไป 70 33.1 

รวม 210 100 

4. การไดรับการอบรมเกี่ยวกบัโรคไขเลือดออก   
             1  -  5   ครั้ง/ป 88 42.0 
             6  - 10  ครั้ง/ป 112 53.0 
            11 - 20  ครั้ง/ป 10 5.0 

รวม 210 100 
 



จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80.8      
เพศชาย รอยละ 19.2 มีอายุระหวาง 51-60ป คิดเปน  รอยละ 46.9 อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอย
ละ 25.4 และอายุ 60 ป ข้ึนไป รอยละ 24.6 และอายุระหวาง 26-40 ป คิดเปนรอยละ  3.1 ตามลําดับ 
ดานการปฏิบัติงานเปน อสม./อสต. รอยละ 33.1 ปฏิบัติงานเปน อสม./อสต. 20 ปข้ึนไป รอยละ 26.9 
ปฏิบัติงานเปน อสม./อสต. อยูระหวาง 11-20 ป รอยละ 21.5 และ 18.5 ปฏิบัติงานเปน อสม./อสต.      
5-10 ปและ 1-5 ป ตามลําดับ และการไดรับการอบรมเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก สวนใหญ รอยละ 53.0 
ไดรับการอบรมฯ 6-10 ครั้ง/ป รองลงมารอยละ 42.0 ไดรับการอบรมฯ 1-5 ครั้ง/ป และรอยละ 5.0 
ไดรับการอบรมฯ 11-20 ครั้ง/ป ตามลําดับ 

 

ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลดานความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
                 เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 

ตารางท่ี 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมดานกระบวนการ/
ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ความพึงพอใจตอกิจกรรม 

จํานวน รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก นอย นอย
ที่สุด 

x S.D. ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน        

1. มกีระบวนการ/ข้ันตอนดําเนินงานเปน 97 86 1 0 3.52 0.51 มากที่สุด 
ระบบชัดเจน (52.72) (46.74) (0.54) (0.00)    

2. มีการถายทอดความรูและกระบวนการ 95 88 1 0 3.51 0.51 มากที่สุด 
ทํางาน (51.63) (47.83) (0.54) (0.00)    
3. มีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 97 87 0 0 3.52 0.50 มากที่สุด 
 (52.72) (47.28) (0.00) (0.00)    
4. มีการกํากับ/ติดตามอยางเปนระบบ/ 105 78 1 0 3.56 0.50 มากที่สุด 
ตอเน่ือง (57.07) (42.39) (0.54) (0.00)    

ภาพรวม 3.53 0.31 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการมีสวรวมในระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวมดานกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน  พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอ
ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวมดาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวม อันดับแรก คือ มีการกํากับ/ติดตามอยางเปนระบบ/ตอเน่ือง     
(x = 3.56, S.D.= 0.50) รองลงมา คือ มี กระบวนการ/ข้ันตอนดําเนินงานเปนระบบชัดเจน (x = 3.52,   



S.D.= 0.51) มีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ (x = 3.52, S.D.= 0.50) และสุดทาย คือ มีการ
ถายทอดความรูและกระบวนการ (x = 3.51, S.D.= 0.51)   
ตารางท่ี 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย   

ความพึงพอใจตอกิจกรรม 

จํานวน รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก นอย นอย
ที่สุด 

x S.D. ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย        

1. ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํา 77 104 3 0 3.40 0.52 มากที่สุด 
กิจกรรม/โครงการฯในชุมชน (41.85) (56.52) (1.63) (0.00)    

2. ภาครัฐ/ภาคเอกชนใหความสําคัญและ 67 112 5 0 3.33 0.52 มากที่สุด 
ใหการสนับสนุน (36.41) (60.87) (2.72) (0.00)    
3. คนในชุมชนใหความรวมมือในการทํา 76 101 7 0 3.37 0.55 มากที่สุด 
กิจกรรมอยางตอเน่ือง (41.30) (54.89) (380) (0.00)    
4. มีการทํากิจกรรมรณรงคอยางสม่ําเสมอ 85 94 5 0 3.43 0.54 มากที่สุด 
 (46.20) (51.09) (2.72ฉ (0.00)    

ภาพรวม 3.38 0.38 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการมีสวรวมในระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมของเครือขาย พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝา
ระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวมดานการมีสวนรวมของ
เครือขาย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวม อันดับแรก คือ มีการทํากิจกรรมรณรงคอยางสม่ําเสมอ          
(x = 3.43, S.D.= 0.54) รองลงมา คือ ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม/โครงการในชุมชน.      
(x = 3.40, S.D.= 0.52) คนในชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง (x = 3.37,        
S.D.= 0.55) และสุดทาย คือ ภาครัฐ/ภาคเอกชนใหความสําคัญและใหการสนับสนุน (x = 3.33,S.D.= 
0.52) 

 
 
 
 

 



ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมดานระบบเฝาระวัง
ดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 

ความพึงพอใจตอกิจกรรม 

จํานวน รอยละ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก นอย นอย
ที่สุด 

x S.D. ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย        

1. มีการรายงานผลการสํารวจที่เปนระบบ 113 71 0 0 3.61 0.48 มากที่สุด 
ชัดเจน (61.41) (38.59) (0.00) (0.00)    
2. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บ 84 97 3 0 3.44 0.52 มากที่สุด 

ขอมูล (45.65) (52.72) (1.63) (0.00)    

3. มีการนําขอมูลมาใชในการแกไขปญหา 108 76 0 0 3.58 0.49 มากที่สุด 
ของพื้นที่ไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ (58.70) (41.30) (0.00) (0.00)    
4. มีการติดตามประเมินผลการทํางานเปน 100 84 0 0 3.54 0.49 มากที่สุด 
ระยะๆ (54.35) (45.65) (0.00) (0.00)    

ภาพรวม 3.54 0.40 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการมีสวรวมในระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวมดานระบบเฝาระวังดัชนีลกูนํ้ายุงลาย พบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝา
ระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวมดานระบบเฝาระวังดัชนี
ลูกนํ้ายุงลาย ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวม อันดับแรก คือ มีการรายงานผลสํารวจที่เปนระบบชัดเจน          
(x = 3.61, S.D.= 0.48) รองลงมา คือ มีการนําขอมูลมาใชในการแกปญหาของพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและ
ทันตอสถานการณ (x = 3.58, S.D.= 0.49) มีการติดตามประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ (x = 3.54,            
S.D.= 0.49) และสุดทาย คือ มีการนําเทคโนโลยีมาใขในการเก็บขอมูล (x = 3.44, S.D.= 0.52)  

ตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมในภาพรวมดาน
ตางๆ 

ความพึงพอใจ x S.D. ระดับความพงึพอใจ 

    1.  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 3.53 0.31 มากที่สุด 

2. ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย   3.38 0.38 มากที่สุด 

   3.  ดานระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 3.54 0.40 มากที่สุด 

ภาพรวม 3.48 0.36 มากที่สุด 



`จากตารางท่ี 5 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการมีสวรวมในระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวมในภาพรวมดานตางๆ พบวา อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดสามารถสรุป
ได ดังน้ี 

ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรค
ไขเลือดออกแบบมีสวนรวมในภาพรวมดานตางๆ อันดับแรก คือ ดานระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย.    
(X = 3.54, S.D.= 0.40)  รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน (X = 3.53, S.D.= 
0.31)  และดานดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย  (X = 3.38, S.D.= 0.38)  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมาย (1) เพื่อศึกษารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อ
แกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน (2) เพื่อการประเมินความพึงพอใจของ ผูมี
สวนไดสวนเสียระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 
สรุปผลการศึกษา 
 การเสนอผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูศึกษาวิจัยนําเสนอการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค      
2 ขอ เปนแนวทาง  ผลการวิจัยสรุปไดแตละตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 จากวัตถุประสงคขอที่ 1 การศึกษารูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหา
โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน สรุปผลไดดังน้ี 
   รูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 
ประกอบดวย กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ จํานวน 4 กลุม ดังน้ี (1) กลุมผูผลิตขอมูล ไดแก อสม./อสต.ใน
พื้นที่ มีบทบาทหนาที่รวมกันสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย แลวรวบรวมขอมูลสงไปยังศูนยเฝา
ระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย (2) ศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ไดแก รพ.สต. รพช. สสอ. มีบทบาทหนาที่ 
รวบรวมขอมูลการสํารวจแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายจากอสม.ทุกหมูบานในพื้นที่ วิเคราะหประเมิน
พื้นที่เพื่อแกไขปญหาเบื้องตน จัดทํารายงานตอสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ(สสอ.) คณะกรรมการ
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสจ.)ทราบ (3) กลุมผูใชขอมูล
ขาวสาร ไดแก องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) โรงเรียน ผูนําทองที่(กํานัน ผูใหญบาน) และสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)ในพื้นที่ และ (4) กลุมคนในพื้นที่ระดับหมูบาน มีหนาที่รวมมือกัน
ดําเนินการตามมาตรการหรือโครงการฯ ที่เกิดจากการทําประชาคมหมูบานเพื่อการแกไขปญหาใน
พื้นที่  
 และมีข้ันตอนการเฝาระวังฯ รวม 6 ข้ันตอน ไดแก (1) การแบงพื้นที่หมูบาน ชุมชน และ
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล (2) จัดทําแผนปฏิบัติงานในพื้นที่และการ
รายงานผลของหมูบานผาน อสม.ออนไลนไปยังศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย (3) ประธานหมูบาน
คอยกํากับติดตามการดําเนินงานของอสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ (4) ศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย       
มีหนาที่รวบรวมขอมูลในภาพรวมของตําบลและวิเคราะหขอมูล (5) ศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย 
คืนขอมูลใหกับผูเกี่ยวของในพื้นที่ เชน อบต. อสม. ชมรมตางๆ ฯลฯ เพื่อการแกไขปญหกาเบื้องตน 
(6) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวบรวม ตรวจสอบผลการดําเนินงานในภาพรวบของอําเภอ 
ประเมินผลและนําเสนอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน พชอ. สสจ. เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหา
ใหกับพื้นที่ แลวนําไปทดลองใชในพื้นที่เปาหมาย และติดตามประเมินผลเปนระยะ 
 จากการศึกษา พบวา พื้นที่ศึกษามีการแบงเขตรับผิดชอบในหมูบานโดยให อสม./อสต. 
รับผิดชอบ  8-15 หลังคาเรือน มีบทบาทรวมกันสํารวจลูกนํ้ายุงลาย และใหคําแนะนํากับเจาของบาน
ในการดูแลบานตนเองไมใหเปนแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย มีการจัดทําแผนการสํารวจลูกนํ้าและ



การสงผลสํารวจของหมูบาน และกําหนดใหประธานหมูบานทําหนาที่ติดตามและรวบรวมผลสํารวจ
สงศูนยเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย โดยศูนยฯจะรวบรวมผลสํารวจลูกนํ้าจากทุกพื้นที่ นํามาวิเคราะห 
และคืนขอมูลใหกับ อสม./อสต.ในพื้นที่ ผูนําทองที่(กํานัน/ผูใหญบาน) เพื่อการจัดการแกปญหาใน
พื้นที่ เสี่ยง รายงานกับสสอ.เพื่อจัดทําภาพรวมของอําเภอนําเสนอตอ พชอ. สสจ. เพื่อวางแผน 
มาตรการ กําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการพัฒนาสมรรถนะ อสม./อสต. 
อยางตอเน่ือง เชน สงเสริมการมีสวนรวมภาคีหลกัระดับพื้นที่เห็นพองถึงโรคไขเลือดออกวาเปนปญหา
สําคัญของพื้นที่ ที่ตองรวมมือกันแกไขปญหา ความเขมขนและความถ่ีของการดําเนินการของกิจกรรม 
สมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและดัชนีลูกนํ้ายุงลาย  ตลอดจนถึงบทบาทหนาที่ใน
การดําเนินการเชิงระบบ 
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย
เพ่ือแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 
 จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบเฝา
ระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม  สรุปผลไดดังน้ี  

 ดานที่ 1 กระบวนการ/ข้ันตอนการดําเนินงานมคีาเฉลี่ยรวม 3.53 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ดานที่ 2 การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย มีคาเฉลี่ยรวม 3.38 ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด และดานที่ 3 ดานระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย มีคาเฉลี่ยรวม 3.54 ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 

อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาครั้งน่ี มีประเด็นที่นาสนใจจะนํามาอภิปราย ดังน้ี 

โดยผลการศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียตอระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหา.     
โรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม แสดงใหเห็นวา รูปแบบของระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อ
แกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม สามารถนําไปใชไดจริงโดยนําไปประยุกตใชตามความ
เหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอพื้นที่และประชาชน เกดิกระบวนการมีสวน
รวมจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจรวย สุวรรณบํารุง 
(2559) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
อยางย่ังยืนจากระดับครัวเรือนถึงอําเภอ “ลานสกาโมเดล” ซึ่งเปนตนแบบการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice Model) ที่ประชาชนสามารถปฏิบัติไดจริงรวมกับแกนนําหมูบาน รพ.สต. ผูนําทองที่ ผูนํา
ทองถ่ินในระดับตําบล จนถึงระดับอําเภอ และผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก รูปแบบของระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออก
แบบมีสวนรวม เปนรูปแบบที่ไมซับซอน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ผูรบัผดิชอบในข้ันตอนตางๆอยาง
ชัดเจน และในแตละกิจกรรมเปนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางชัดเจน โดยมี
หนวยงานภาคีเครอืขายใหการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม 

ขอเสนอแนะ 

 รูปแบบระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายเพื่อแกปญหาโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม ที่
นําเสนอน้ันทําใหเราทราบถึงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานเฝาระวังดัชนีลูกนํ้า และนํารูปแบบ 



ข้ันตอนมาพัฒนาปรับใชใหเขากับบริบทของพื้นที่ เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ เขาใจและ
สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ โดยผูวิจัยขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ภาคีเครือขายมีความเฉพาะสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ที่เขามารวมดําเนินการ โดย
การสนับสนุนจากภาครัฐ ควรสงเสริมใหภาคีเครือขายในระดับทองถ่ินเขามามีบทบาทใหมากข้ึน 
 2. การพัฒนาสมรรถนะดานความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและดัชนีลูกนํ้ายุงลายแก อสม. 
ควรเพิ่มความเขมขนและความถ่ีของการอบรมที่เปนกลุมยอยของแตละหมูบาน หรือดําเนินการ
รวมกันในภาพของ รพ.สต. ในแตละเดือนเพื่อทวนสอบความเขาใจเกี่ยวกับระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้า
ยุงลาย และการสื่อสารขอมูลที่ไดจากการดําเนินการในการสรางความตระหนักแกเจาของครัวเรือน มี
การประเมินความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและดัชนีลูกนํ้ายุงลายหลังการดําเนินการเพื่อเปนการ
ยืนยันการมีสมรรถนะของ อสม. 
 3. ระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลาย ที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ทั้งบทบาทและชวงเวลาใน
การดําเนินการ โดยมีการบูรณาการและปรับระบบเฝาระวังฯที่เหมาะสม ควรกําหนดโครงสรางของ
โซนใหมีมากกวา 1 โซนตอ 1 หมูบาน และข้ันตอนของการดําเนินการเชิงระบบควรเพิ่มบทบาทของ
การทํางานเปนทีม ตลอดถึงควรพิจารณาในการปรับชวงเวลา ใหอยูในชวง 5-7 วันในการสํารวจเพื่อ
ใชประโยชนของการเฝาระวังฯ ใหทันกับสถานการณ ควรปรับใหมีการคืนขอมูลที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง รวดเร็วแกครัวเรือนโดยให อสม. เปนผูคืนขอมูลแกเจาของครัวเรือน การใชประโยชนของ
ขอมูลไปพัฒนาโครงการยอยในการแกปญหาไขเลือดออกของแตละหมูบาน และเพิ่มสวนของการ
รับผิดชอบของครัวเรือนในการดําเนินการเฝาระวังแหลงเพาะพันธุยุงลายทุก 7 วันตามวงจรชีวิตของ
ยุงลาย 
 4. การประเมินผลการดําเนินการ ควรมีการประเมินผลการสํารวจดัชนีลูกนํ้าตามระบบโดย 
มีการนําเสนอคาดัชนีลูกนํ้า การติดตามกระบวนการดําเนินงานที่ครอบคลุมปญหาอุปสรรค และ
ดําเนินการแกไขในประเด็นของ อสม.ออนไลน ควรใชขอมูลในการวิเคราะหหาสาเหตุของการ
ดําเนินการที่คาดัชนีไมเปนไปตามเปาหมายภาคีเครือขายควรทวนสอบระบบฯ เพื่อปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และหลักการของระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย และควรประเมินผลการ
ดําเนินการ ระยะเวลา และกิจกรรมของทุกภาคสวน เพื่อนําสูการวางแผนการดําเนินการตอเน่ือง 

.  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 

คําชี้แจง : แบบประเมิน เรื่อง ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการมีสวรวมใน
ระบบเฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนน้ี มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบความ    พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอกิจกรรมการบริการตาง ๆ ของ 

ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย ทั้งน้ีขอมูลของทานจักเปนประโยชน ในการปรับปรุงและพัฒนา 
เพื่อใหการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ        และสามารถตอบสนองตาม ความตองการ
ของประชาชน  

คําสั่ง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง ( ) ที่ตรงกับความเปนจริงหรือตรงกับความคิดเห็น
ของทาน   มากที่สุด 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ   

1. (  ) ชาย  2. (  ) หญิง 

 2.   อายุ (ป) 
       1. (  ) ตํ่ากวา 26 ป  2. (  ) 26-40 ป  3. (  ) 41-55 ป 
                 4. (  ) 56-69 ป                5. (  ) 60 ปข้ึนไป 

 3.   สถานะภาพการเปน อสม...............................ป 
       1. (  ) 1-5 ป  2. (  ) 6-10 ป  3. (  ) 11-20 ป 

                 4. (  ) 20 ปข้ึนไป 

 4.    การไดรับการอบรมเก่ียวกับโรคไขเลือดออก 

              1. (  ) 1-5 ครั้ง/ป  2. (  ) 6-10 ครั้ง/ ป  3. (  ) 11-20 ครั้ง/ป 
                 4. (  ) 20 ปข้ึนไป 

 ตอนท่ี 2 ขอมุลเก่ียวกับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการมีสวรวมในระบบ
เฝาระวังดัชนียลูกนํ้ายุงลายเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม 

ความพึงพอใจตอกิจกรรม ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน      

1. กระบวนการดําเนินงานเปนระบบชัดเจน      

2. มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน      

3. มีการถายทอดความรูและกระบวนการทํางาน      

4. มีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ      

5. มีการกํากับ/ติดตามอยางเปนระบบ/ตอเน่ือง      

      

 
 
 
 

 

     



ความพึงพอใจตอกิจกรรม ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ดานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย      

1. ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํา      

กิจกรรม/โครงการฯในชุมชน      

2. ภาครัฐภาคเอกชนใหความสําคัญใหการ      

สนับสนุนการทํางานเต็มที่      

3. คนในชุมชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม      

อยางตอเน่ือง      

4. มีการทํากิจกรรมรณรงคอยางสม่ําเสมอ      

ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย      

1. มีการรายงานผลการสํารวจที่เปนระบบ      

ชัดเจน      

2. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเก็บขอมูล      

3. . มีการใชขอมูลมาใชในการแกไขปญหาของ      

พื้นที่ไดอยางรวดเร็ว ทันตอสถานการณ      

4. มีการติดตามประเมินผลการทํางานเปน      

ระยะๆ      

 
 

 

 


