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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พิมพลดา  อนันตสิริเกษม วท.ม*

บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน กลุมตัวอยาง

ไดแก ครัวเรือนในทุกตําบลของอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  จํานวน 395 ครัวเรือนโดยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบแบงชัน้ภมู ิเครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็ขอมลูคอื แบบสํารวจลกูนํา้ยงุลายและแบบสอบถามตางๆเก่ียวกบัขอมลู

สวนบคุคล, ปจจยัสนบัสนนุการปองกนัลูกนํา้ยุงลายในครวัเรอืน, แบบทดสอบความรูเกีย่วกบัการปองกนัลกูนํา้

ยุงลายในครัวเรือน, เจตคติในการปองกันลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน, แบบวัดพฤติกรรมการปองกันลูกนํ้ายุงลาย 

วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร การทดสอบที และการ

วิเคราะหความถดถอยโลจิสติค  

 ผลการศึกษาพบวา ครัวเรือนที่ปลอดลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 216 ครัวเรือน และครัวเรือนที่พบลูกนํ้ายุง

ลาย จํานวน 179 ครัวเรือน ผูอาศัยในครัวเรือนท้ังสองประเภทน้ี สวนใหญเปนเพศหญิงที่ทําความสะอาดครัว

เรือน รอยละ 80.6 และ 76.0 มีอายุ 41- 50 ป คิดเปนรอยละ 30.6 และ 28.5 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 72.7 

และ 74.9 และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  รอยละ 51.4 และ 49.2 ตามลําดับ  การสนับสนุนเพื่อปองกัน

ลกูนํา้ยงุลาย และระดับความรูไมมคีวามสัมพันธกบัการพบลูกนํา้ยงุลายในครัวเรือน (p>0.05) ปจจยัทีมี่ผลตอการ

พบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก การทําความสะอาดอางเก็บนํ้าในครัวเรือนมีโอกาส

พบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.55 เทา (95 % CI = 0.47 - 0.65,  p<0.001) ครัวเรือนที่มีเจตคติดีมีโอกาสพบลูกนํ้ายุง

ลายลดลงเปน 0.91 เทา (95 % CI = 0.85 - 0.98, p=0.010) และครัวเรือนที่มีพฤติกรรมการปองกันลูกนํ้ายุงลายดี 

มโีอกาสพบลกูน้ํายงุลายลดลงเปน 0.91 เทา (95 % = 0.84 - 0.98, p=0.007) ผลการวจิยันีน้าํไปใชเปนแนวทางการ

สนบัสนนุใหประชาชนทาํความสะอาดอางเกบ็นํา้ในบานอยางสมํา่เสมอ และสรางความตระหนกัในการปองกนั

ลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน

คําสําคัญ: ลูกน้ํายุงลาย  พฤติกรรมการปองกัน  ครัวเรือน 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
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Factors Affecting the Occurrence of Aedes Aegypti Linnaeus in Households at 

Amphoe Nakhon Chai Si, Nakhon Pathom Province

Phimlada  Anansirikasem  M.Sc.

Abstract 
 The purpose of this study was to study the factors affecting the occurrence of Aedes aegypti 

linnaeus in households. The samples were 395 households in all sub districts of Nakhon Chaisi, 

Nakhonpathom Province. They were recruited by a stratifi ed random sampling technique. The researcher 

collected data through an Aegypti survey and questionnaires about factors preventing Aedes aegypti (L.), 

knowledge, attitude, and Aedes aegypti prevented behavior in the households. The data was analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, chi-square test, t-test, and multiple logistic regression analysis. 

 The results of this study showed that there were 216 households without Aedes aegypti (L.) and 179 

households with Aedes aegypti (L.). People lived in the households without and with Aedes aegypti (L.) were 

mostly female housekeepers (80.6% and 74.9%), 41-50 years old (30.6% and 28.5%), married (72.7% and 

74.9%), and had educational level at primary school (51.4% and 49.2%). The preventing support of Aedes 

aegypti (L.) and the level of knowledge were no statistically signifi cant infl uenced on the occurrence of Aedes 

aegypti (L.). Factors affected the occurrence of Aedes aegypti (L.) in the households were 1) water container 

cleaning, which has infl uence rate = 0.55 (95 % CI = 0.47 - 0.65, p<0.001); 2) increasing attitude, which 

has predicted rate = 0.91 (95 % CI = 0.85 - 0.98, p=0.010); 3) Aedes aegypti prevented behavior, which has 

affecting rate = 0.91 (95 % = 0.84 - 0.98 , p=0.007). Therefore, providers should encourage people to regularly 

clean their water containers and enhance good attitudes on Aedes aegypti prevention in their households.

Keywords: Aedes aegypti linnaeus, household, prevented behavior   

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ไขเลือดออกเปนโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่มี

ยุงลายเปนพาหะ และมีการระบาดตอเนื่องกันมา

หลายป ในทศวรรษที่ผานมา พบผูปวยไขเลือดออก

เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ World Health Organization 

(2554) ไดประมาณวาอาจมีผูติดเชื้อถึงปละ 50 ลาน

คนทั่วโลก และกวา 5 แสนราย ตองเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาล สวนใหญเปนเด็ก สํานักระบาดวิทยา 

กระทรวงสาธารณสุข (2554) กลาววาปจจุบันการ

ระบาดของโรคไขเลือดออกเปนลักษณะท่ีรุนแรงและ

ไมรุนแรงสลับกันไปมา สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง 

กระทรวงสาธารณสุข (2550)ไดกาํหนดนโยบายสําคญั

ในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกรวมถึงกําหนด

ยุทธศาสตรและคูมือการรักษาพยาบาล ซึ่งสงผลให

อัตราปวยตายมีแนวโนมลดลง  แตยังพบมีการระบาด

อยางตอเนื่อง สถานการณไขเลือดออกเขตตรวจ
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ราชการท่ี 4 ซึ่งประกอบดวย กาญจนบุรี นครปฐม 

ราชบุรี และสุพรรณบุรี ยังมีการระบาดอยางตอเนื่อง

และตดิอันดับ 1-5 ของประเทศไทย (สาํนักงานปองกนั

ควบคุมโรคที่ 4, 2554) และจังหวัดที่มีอัตราปวย

สูงสุดไดแก จังหวัดนครปฐม มีอัตราปวย 39.39 ตอ

แสนประชากร เปนอันดับ 1 ของประเทศ และ อําเภอ

นครชยัศรเีปนอําเภอทีม่อีตัราการเปนโรคไขเลอืดออก

สูงสุดในจังหวัดนครปฐม สาเหตุหลักของโรคไขเลือด

ออก ไดแก ยุงลาย ซึ่งมีแหลงเพาะพันธุมากที่สุดใน

แหลงเก็บนํ้าดื่ม นํ้าใชตามบานเรือนที่อยูอาศัยในทุก

สภาพพื้นที่ การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกจึงอยู

ที่การทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และการปองกันไมให

ยุงกัด  จากการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคที่ผาน

มา กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามหากลยุทธตางๆ

มาใช ในการปองกันโรคลวงหนาเพื่อไมใหระบาด แต

การดําเนินงานสวนใหญยังเปนหนาที่ของบุคลากร

ทางดานสาธารณสุข และตองเรงสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนใหมามีบทบาทรวมในการดําเนินการ

อยางแทจริง ตามกรอบยุทธศาสตรงานสรางเสริม

สขุภาพและปองกนัโรคระดบัชาต ิในการกระตุนคนใน

การดูแลสรางเสริมสุขภาพของตนเองในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออก (กระทรวงสาธารณสุข, 

2554) โดยกลไกการจัดการใหเกิดความรวมมือของ

ประชาชนทุกครัวเรือนนับเปนหัวใจสําคัญของการ

ดาํเนนิงาน และควรคนหารปูแบบวธิกีารดาํเนนิการให

เปนแบบอยางและกระตุนใหประชาชนหันมารวมมือ

ชวยกันควบคุมและปองกันโรคในบานของตนเอง

อยางตอเนื่อง จริงจัง จังหวัดนครปฐม เปนพื้นที่มีการ

ระบาดซํ้าซาก บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ไดออกรณรงคให

ความรูกับประชาชน ใหทรายเคลือบสารทีมีฟอสใน

การกําจัดลูกน้ํายุงลาย  แตยังพบวามีการเกิดโรคไข

เลือดออกอยางตอเนื่อง

 การศึกษาของ ธงไทย วรรณคีรี (2551) และ

นฤมล กลอมจิตเจริญ (2552) พบวา การควบคุมลูกนํ้า

ยุงลายสวนใหญจะรวมดําเนินการทั้งครอบครัว มีการ

ควบคุมดวยการเปลีย่นนํา้ ปลอยปลา และใสทรายกาํจัด

ลูกนํ้า และเคยรับการอบรมเก่ียวกับโรคไขเลือดออก  

และการรบัรูโอกาสเสีย่งมคีวามสมัพนัธกบัการปองกนั

โรคไขเลือดออก เชนเดียวกับนางสมคิด ยศยิ่ง  (2553)  

พบวา ความรูในการปองกันโรคไขเลือดออกมีความ

สัมพันธกับการปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออก ซึ่งเมื่อดูผลการศึกษาดานเจาหนาที่

สาธารณสขุและ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน 

จะพบวาเจาหนาที่สาธารณสุขมีความรูเก่ียวกับโรค

ไขเลือดออก และทัศนคติในการปองกันและควบคุม

โรคไขเลือดออกดี และ มีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของประชาชน ในการแจกทรายทีมีฟอสให

นําไปใสในภาชนะขังนํ้า (อรนุช พิศาลสุทธิกุล และ

คณะ, 2552; ศักรินทร โตสติ, 2552)  

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการ

พบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน ในการลดโอกาสการเกิด

โรคไขเลือดออกและนําไปใชในการวางแผนปองกัน

โรคไขเลือดออกไดโดยประชาชนทุกครัวเรือนเปน

ผูดําเนินการ      

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษา  ขอมูลสวนบุคคล  ปจจัย

สนบัสนนุการปองกนัลกูนํา้ยงุลาย ความรู   เจตคต ิและ

พฤติกรรมการปองกันลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน

 2. เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของขอมลู

ทัว่ไป ปจจยัสนับสนุนการปองกันลกูนํา้ยุงลาย ความรู 

เจตคติ และพฤตกิรรมการปองกนัลกูนํา้ยงุลายระหวาง

ครัวเรอืนทีป่ลอดลกูนํา้ยงุลายและครวัเรอืนทีพ่บลกูนํา้

ยุงลาย

 3. เพื่อศึกษาปจจัยปจจัยที่มีผลตอการพบ

ลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน
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คําจํากัดความ
 1. ปจจัย หมายถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัย

สนบัสนนุการปองกนัลกูนํา้ยงุลาย ไดแก การไดรบัการ

สนับสนุนสารกําจัดลูกนํ้ายุงลาย การทําความสะอาด

อางเก็บนํ้าในครัวเรือน ความรู เจตคติ และพฤติกรรม

การปองกันลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน

 2. ครัวเรือนที่ปลอดลูกนํ้ายุงลาย หมายถึง 

ครวัเรอืนทีข่ณะเขาไปสาํรวจไมพบลกูนํา้ยงุลายในบาน

และบริเวณบาน 

 3. ครัวเรือนที่พบลูกนํ้ายุงลาย หมายถึง 

ครัวเรือนท่ีขณะเขาไปสํารวจ พบลูกนํ้ายุงลายในบาน

หรือบริเวณบานอยางนอย 1 ภาชนะ

กรอบแนวคิด

วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย

ภาคตัดขวาง (Cross-sectional research)

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้   ไดแก ครัว

เรือนท้ังหมด 28,041 ครัวเรือน ใน 24 ตําบล อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง ไดจากการ

คาํนวณดวยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, อาง

ถึงใน  พิชิต  ฤทธิ์จรูญ  2547 : 117)  จํานวน 395 ครัว

เรือน ใชการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratifi ed  random  

sampling)  โดยกําหนดสัดสวนหลังคาเรือนในแตละ

ตําบลเพื่อเปนตัวแทนของแตละตําบล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 เปนแบบสอบถามผูวจิยัไดสรางเองตามนยิาม

คําศัพท และประยุกตจากตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

และแบบสํารวจลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
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 1)  แบบสอบถามขอมลูสวนบุคคลประกอบ

ดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได 

 2) แบบสอบถามปจจัยสนับสนุนการ

ปองกันลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน ไดแก การไดรับการ

สนับสนุนสารกําจัดลูกนํ้ายุงลาย และการทําความ

สะอาดอางเก็บนํ้าในครัวเรือน

 3) แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการปองกัน

ลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน เปนแบบวัดใหตอบถูก - ผิด 

ประกอบดวยขอคําถาม 10 ขอ เกณฑการใหคะแนน 

ตอบถูก ได 1 คะแนน ตอบผิด ได 0 คะแนน คะแนน

สูงสุด 10 คะแนนคะแนนตํ่าสุด 0 คะแนน 

 4) แบบวัดเจตคติในการปองกันลูกน้ํา

ยงุลายในครัวเรือน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน 

(Rating Scale) ประมาณคา 3 ระดบั มาก ปานกลาง นอย 

ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 12 ขอ คะแนนสูงสุด 

36 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 12 คะแนน 

 5) แบบวัดพฤติกรรมการปองกันลูกนํ้า

ยุงลายในครัวเรือนเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน 

(Rating Scale) ประมาณคา 3 ระดับ มาก ปานกลาง 

นอย ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 10 ขอ คะแนน

สูงสุด 30 คะแนน คะแนนตํ่าสุด 10 คะแนน 

 แบบสํารวจลูกน้ํายุงลาย โดยกําหนดเกณฑ

ครัวเรือนปลอดลูกนํ้ายุงลาย ไดแกครัวเรือนที่ผลการ

สาํรวจไมพบลกูน้ํายงุลายในบานทัง้ในและบรเิวณบาน 

หรือ คาดัชนีลูกนํ้า Container Index (C.I.) = 0 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม 5 ชุด ทุกชุด

ไดผานการหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผูทรงคณุวฒุดิานการปองกนัควบคมุโรค

ไขเลอืดออก จาํนวน 3 ทาน ไดแก นายแพทยสาธารณสขุ

จังหวัดนครปฐม พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญดานงาน

ระบาดวิทยา และ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ

ดานการควบคมุและปองกนัโรค และนาํแบบสอบถาม

ไปทดลองใชกับครัวเรือน ในตําบลหนองปากโลง 

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนพื้นที่ใกลเคียงกับ

อําเภอนครชัยศรี จํานวน 30 ครัวเรือน เพื่อตรวจสอบ

ความเปนปรนัยในขอคําถาม และหาคาความเช่ือมั่น

ของแบบสอบถาม (Reliability) ดวยวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coffi cient) ไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบวดัความรูเทากับ0.71 คาความเชือ่มัน่ของแบบวดั

เจตคติเทากับ0.73 และแบบวัดพฤติกรรมการปองกัน

ลูกนํ้ายุงลาย เทากับ 0.81

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
 ผูวิจัยไดผานการพิจารณาจริยธรรมของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช และไดอธิบาย

วัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บขอมูล 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบัจากการทาํวจิยั กลุมตัวอยาง

มีสิทธิ์ในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือไมเขารวมใน

การวจิยั โดยไมมผีลกระทบใดๆ พรอมทัง้ใหความมัน่ใจ

กับกลุมตัวอยางวาจะเก็บขอมูลนี้เปนความลับ  เพื่อ

ปกปองสิทธิของกลุมตวัอยางไมใหไดรบัผลกระทบจาก

การเขารวมวจิยั และผลงานวจิยัจะรายงานเปนภาพรวม

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
 เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 1 – 30  

มิถุนายน 2554 โดยประสานความรวมมือจากทาง

สาธารณสุขอําเภอนครชัยศรี เปนผูนําทางใหกับ

ผูวิจัยลงไปเก็บขอมูลทุกตําบล รวมกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานของแตละพ้ืนที ่เปนผูสาํรวจ

คาดัชนีลูกน้ํายุงลายในครัวเรือนและสอบถามกับ

หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกที่ดูแลความสะอาดและ

ดูแลหองนํ้าเปนสวนใหญในครัวเรือน 
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การวิเคราะหขอมูล  
 ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการ

วิเคราะหขอมูล ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน Chi - square test, t-test และ multiple logistic 

regression โดยกําหนดระดบัคานยัสาํคญัทางสถิตทิี ่.05 

ผลการวิจัย
 ครวัเรอืนทีป่ลอดลูกนํา้ยุงลาย (คาดัชนลีกูนํา้

ยุงลาย = 0) จํานวน 216 ครัวเรือน (54.7%) ครัวเรือน

ที่พบลูกนํ้ายุงลาย จํานวน 179 ครัวเรือน (45.3%) โดย

พบลูกนํ้ายุงลายภายในบานรอยละ 55.9 ครัวเรือนที่

ปลอดลูกนํ้ายุงลาย และครัวเรือนท่ีพบลูกนํ้ายุงลาย

สวนใหญผูทําความสะอาดครัวเรือนเปนเพศหญิง 

รอยละ80.6 และ76.0 อายุ 41- 50 ป รอยละ 30.6 และ 28.5 

สถานภาพสมรสรอยละ 72.7 และ74.9 และการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  รอยละ 51.4 และ 49.2 ตามลําดับ 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลดังกลาว (เพศ, อายุ, สถานภาพ

สมรสและระดับการศึกษา) ของบุคคลที่อาศัยในครัว

เรือนที่ปลอดลูกนํ้ายุงลายและครัวเรือนที่พบลูกนํ้า

ยุงลาย พบวา ไมมีความแตกตางกันของท้ังสองกลุม 

(p >.05) ยกเวนการประกอบอาชีพที่ครัวเรือนปลอด

ลกูนํา้ยุงลายสวนใหญมอีาชีพแมบาน รอยละ 29.2 สวน

ครวัเรอืนทีพ่บลกูนํา้ยงุลายสวนใหญอาชพีรบัจางทัว่ไป 

รอยละ 26.8 โดยทัง้สองกลุมมคีวามแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)

 ปจจัยสนับสนุนการปองกันโรคไขเลือดออก 

ความรู เจตคต ิและพฤตกิรรมการปองกนัลกูนํา้ยงุลาย

ในครัวเรือน

 ครัวเรือนที่ปลอดลูกนํ้ายุงลายไดรับสารเคมี

กําจัดลูกนํ้ายุงลายมากกวาครัวเรือนที่พบลูกนํ้ายุงลาย 

1.09 คะแนน (95% CI : 0.593-1.596) และครัวเรือน

ที่ปลอดลูกน้ํายุงลายมีการทําความสะอาดอางเก็บนํ้า

ในครัวเรือนมากกวาครัวเรือนท่ีพบลูกน้ํายุงลาย 1.29 

คะแนน (95% CI : 0.593-1.596) ทัง้สองกลุมมแีตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<.001) 

 ดานความรู พบวา ครัวเรือนที่ปลอดลูกนํ้า

ยุงลาย มีความรูเฉลี่ย 8.25 คะแนน (SD=1.384) 

ครัวเรือนทีพ่บลูกนํา้ยงุลายมีความรูเฉลีย่ 8.18 คะแนน 

(SD=1.368) ทัง้สองกลุมแตกตางกนัอยางไมมนียัสําคญั

ทางสถิติ (p > .5) ขอความรูที่กลุมตัวอยางสวนใหญ

ตอบผิดคือ 1)โรคไขเลือดออกเปนไดทุกกลุมอายุ โดย

กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวาโรคไขเลือดออกเปน

เฉพาะในเด็กเทานั้น (รอยละ 94.2)  2) ลูกนํ้ายุงลายมี

เฉพาะฤดูฝนเทานั้น (รอยละ 85.3) และ3)โรคไขเลือด

ออกสามารถแพรเช้ือโรคไดโดยไมตองมีลูกนํ้ายุงลาย 

(รอยละ 79.7) 

 ดานเจตคติ พบวาครัวเรือนที่ปลอดลูกนํ้า

ยงุลายมคีะแนนเจตคต ิเฉลีย่ 32.88 คะแนน (SD=3.081) 

ครวัเรือนท่ีพบลูกนํา้ยุงลายมีคะแนนเจตคติ เฉล่ีย 31.97 

คะแนน (SD=3.305) สองกลุมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (95% CI : 0.28 - 1.54, p = .005) 

โดยพบกลุมครัวเรือนปลอดลูกนํ้ายุงลายสวนใหญ 

มีเจตคติที่ดีในเร่ืองการปองกันลูกนํ้ายุงลายเปนหนาที่

ของทกุคน คาเฉลีย่ 2.95 คะแนน และการทาํลายแหลง

เพาะพันธุยุงจะตองทําอยางสม่ําเสมอ คาเฉล่ีย 2.94 

คะแนน 

 ดานพฤตกิรรมการปองกนัโรคพบวาครวัเรอืน

ที่ปลอดลูกนํ้ายุงลายมีพฤติกรรมการปองกันลูกนํ้ายุง

ลายเฉลี่ย 26.02 คะแนน ครัวเรือนที่พบลูกนํ้ายุงลายมี

พฤตกิรรมการปองกนัลกูน้ํายงุลายเฉลีย่ 24.20 คะแนน 

สองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (95% 

CI : 1.18 - 2.48, p <.01) โดยกลุมครัวเรือนปลอด

ลูกนํ้ายุงลายสวนใหญ มีพฤติกรรมการปองกันดีที่สุด

ในเรือ่ง การปดฝาตุมนํา้หลงัใชนํา้ทกุครัง้ คาเฉลีย่ 2.83  

ตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 ปจจัยสนับสนุนการปองกันลูกนํ้ายุงลาย ความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันการปองกัน

  ลูกน้ํายุงลายในครัวเรือน

ระดับ

ครัวเรือนที่ปลอด

ลูกนํ้ายุงลาย

ครัวเรือนที่พบลูกนํ้า

ยุงลาย

Mean 

difference

95%CI 

of the 

difference

p-value

M SD
min–

max
M SD

min–

max

การไดรับสารเคมี

กําจัดลูกนํ้ายุงลาย

4.38 3.070 0-12 3.28 1.958 0-8 1.09 0.593-1.596 <.001*

การทาํความสะอาด

อ า ง เ ก็ บ นํ้ า ใ น

ครัวเรือน

3.37 1.364 0-8 2.08 1.441 0-7 1.29 1.008-1.564 <.001*

ความรู 8.25 1.384 4-10 8.18 1.368 4-10 0.06 -0.21 - 0.33 .661

เจตคติ 32.88 3.081 20-36 31.97 3.305 22-36 0.91 0.28 - 1.54 .005*

พฤติกรรม 26.02 3.334 19-30 24.20 3.196 16-30 1.83 1.18 - 2.48 .001*

* P<.01

 ปจจัยที่มีผลตอการพบลูกนํ้ ายุ งลายใน

ครัวเรือน เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรภายนอก 

พบวา ความถี่การไดรับสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลายเพิ่ม

ขึ้นมีโอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.92 เทา (95 % 

CI : 0.84 -1.02, p=0.097) ความถี่การทําความสะอาด

อางเก็บนํ้าในครัวเรือนมีโอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลด

ลงเปน 0.55 เทา (95 % CI = 0.47 - 0.65, p < 0.001) 

ความรูทีเ่พิม่ขึน้มโีอกาสพบลกูนํา้ยงุลายลดลงเปน 0.97 

เทา (95 % CI = 0.84 – 1.12, p = 0.660) เจตคติที่ดีมี

โอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.91 เทา (95 % CI = 

0.85 - 0.98, p = 0.010) พฤติกรรมการปองกันลูกนํ้า

ยุงลายที่ดีมีโอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.91 เทา 

(95 % CI = 0.84 - 0.97, p = 0.007) ตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอการพบลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนเมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรภายนอก

ปจจัยการปองกันโรคไขเลือดออก β Exp(β) 95%CI p-value

การไดรับสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลาย -0.076 0.92 0.84 - 1.02      .097

การทําความสะอาดอางเก็บนํ้าในครัวเรือน -0.596 0.55 0.47 - 0.65 <.001*

ความรู 0.067 0.97 0.84 - 1.12 .660

เจตคติ -0.103 0.91 0.85 - 0.98   .010**

พฤติกรรม 0.067 0.91 0.84 - 0.97 .007*

*P<0.01, **P<0.05
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การอภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศกึษาพบวาสภาพของอาํเภอนครชัยศรี

ที่ยังเปนสังคมชนบทก่ึงเมืองนั้น ผูที่ดูแลทําความ

สะอาดบานเรือนและการดูแลสุขภาพ ของสมาชิกใน

ครอบครัวเปนเพศหญิง แตก็มีหลายครัวเรือนท่ีมีการ

แบงหนาที่การดูแลบานโดยสมาชิกทุกคนชวยกัน ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ ธงไทย วรรณคีรี (2551) 

พบวา การควบคมุลกูนํา้ยงุลายสวนใหญจะรวมดาํเนนิ

การทั้งครอบครัว  การปองกันโรคไขเลือดออกในครัว

เรือนที่มีความสัมพันธกับการปองกันโรคไขเลือดออก

อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิไดแก ความถ่ีในการทาํความ

สะอาดอางเก็บนํ้าในครัวเรือนโดยการทําความสะอาด

เพิ่มขึ้นมีโอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.55 เทา 

(p-value <.001) เนื่องจากการทําความสะอาดจะชวย

ไมให ไขยงุ และลูกนํา้ยุงลายสามารถกลายเปนยุงเต็มวยั

ได จงึเปนการปองกันไขเลอืดออกอยางมีประสิทธภิาพ 

โดยการเปล่ียนนํ้าในภาชนะตาง ๆ 

 สวนในด านความ ถ่ีของการได รับการ

สนับสนุนสารเคมีกําจัดลูกนํ้ายุงลายพบวาไมมีความ

สัมพันธกับการปองกันลูกนํ้ายุงลาย เนื่องจากวา 

เจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขได

สนับสนุนสารกําจัดลูกนํ้ายุงลายสมํ่าเสมอ แตครัว

เรือนไมไดนําสารเคมีดังกลาวไปใสในภาชนะท่ีมี

นํ้า  ทําใหไมสามารถปองกันลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน

ได สอดคลองกับการศึกษาของภัทรพร ริมชลา (2551) 

พบวา ประชาชนมีความรูและเขาใจวา โรคไขเลือดออก

อนัตราย แตสวนใหญยงัเขาใจผิดวาวธิกีารกาํจดัยงุลาย

ทีด่ทีีส่ดุ คอืเจาหนาทีม่าพนยาหรอืพนหมอกควัน และ

ถาเจาหนาที่มาพนยาฆายุงเปนประจํา จะชวยปญหา

ไขเลือดออกจะหมดไป ซึง่เปนความเชือ่ทีค่วรไดรบัการ

แกไข ดังนั้นการสนับสนุนสารกําจัดลูกนํ้ายุงลายน้ัน

ควรควบคูกับการสรางความตระหนักในการปองกัน

ลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือน และเมื่อประชาชนเห็นความ

สาํคัญจะสงผลให ประชาชนปรับเปลีย่นพฤติกรรมการ

ปองกันลกูนํา้ยงุลายในครัวเรือนดังผลการศึกษาเจตคติ

ที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสพบลูกนํ้ายุงลายลดลงเปน 0.91 เทา 

(p-value = 0.010) ปจจัยสําคัญของการปองกันลูกนํ้า

ยุงลายในครัวเรือนนั้นไดแกพฤติกรรมการปองกัน

ลกูนํา้ยงุลายของเจาของบานและสมาชกิในบาน การศกึษา

ครั้งนี้ ระดับความรูของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน 

ซึง่ขดัแยงกบัการศกึษาของสมคดิ  ยศยิง่ (2553) พบวา

ผูที่มีความรูในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกสูง

จะมพีฤตกิรรมการปองกนัและควบคุมโรคไขเลือดออก

ไดดีกวาผูที่มีความรูระดับปานกลางและตํ่า 

 ความรูที่ประชาชนสวนใหญไมทราบใน

เรื่อง โรคไขเลือดออกสามารถเปนไดทุกกลุมอายุ โดย

ครัวเรือนทั้งสองกลุมเขาใจวาโรคไขเลือดออกเปน

เฉพาะในเดก็ (รอยละ 94.2) และเขาใจวาเกดิขึน้ในฤดฝูน

เทานั้น (รอยละ 85.3) จึงทําใหประชาชนไมปองกัน

ลุกนํ้ายุงลายอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ดานเจตคติ

ของครัวเรือนทั้งสองกลุมแตกตางกันโดยครัวเรือน

ที่ปลอดลูกนํ้ายุงลายมี เจตคติที่ดีกวา  จึงเปนขอ

สนับสนุนถึงกระบวนการท่ีจะกระตุนใหประชาชมี

เจตคติที่ดีไดมากข้ึนคือ การสรางความตระหนักถึง

ปญหาไขเลือดออกในชุมชน และใหมีความรูสึกวา

เปนปญหาที่จะตองไดรับการแกไขโดยการปองกัน

โรคลวงหนาจะสงผลใหพฤติกรรมการปองกันลูกนํ้า

ยุงลายในครัวเรือนนั้นมีอยางตอเนื่องซึ่งสัมพันธกับ

การศึกษาของ ศักรินทร โตสติ (2552) พบวาปจจัย

ที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีนัยสําคัญคือ เจตคติใน

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ขอเสนอแนะ
 งานวิจั ยนี้ มีประโยชน ในการส ง เส ริม

การปองกันลูกนํ้ายุงลายไดแกการทําความสะอาด

อางเก็บนํ้า และควรสงเสริมการจัดประกวดครัว

เรือนสะอาดโดยมีเกณฑการประเมินลูกนํ้ายุงลายเพื่อ
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กระตุนความสนใจของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการ

สรางเจตคติที่ดีตอการปองกันลูกนํ้ายุงลาย ขอจํากัด

ของงานวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

ครั้งตอไปควรนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยคร้ังนี้มา

เปนขอมูลพ้ืนฐาน เพื่อทําการทดลองหาแนวทาง

การปองกันที่เหมาะสมกับชุมชนในการปองกันลูกนํ้า

ยุงลายอยางยั่งยืน ควรมีการใชสถิติที่สามารถดูผล

ทางออมไดและควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพดานปญหา 

และอปุสรรคของครวัเรอืนในการปองกนัลูกนํา้ยุงลาย
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