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บทคัดย่อ

ความเป็นมา

  โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีการระบาดของโรค 

อย่างต่อเนื่องการป้องกันและควบคุมโรคต้องด�าเนินการอย่างเข้มข้น และต่อเน่ืองโดยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ส�าคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยจ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมือของประชาชนใน

พื้นที่ในการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ ์

อาข่า อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา 

  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านห้วยไร่ (กลุ่มบ้านซาเจ๊ะ) ต�าบลแม่ไร่ อ�าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย จ�านวน 233 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มหลายขั้นตอนท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและ สถิติเชิงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r)

ผลการศึกษา

  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นชนชาติพันธุ์อาข่า มีอายุเฉล่ีย 45 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

71.7 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 98.3 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 71.2 มีประวัติเคยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ร้อยละ 54.9 โดยมรีะดบัความสมัพนัธ์เกีย่วกบัเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกการคล้อยตาม

กลุม่อ้างองิ และการรบัรู้ความสามารถการควบคมุพฤตกิรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกบัความต้ังใจ อย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติ (p< 0.01 ,r = 0.42,0.65 และ 0.61 ตามล�าดับ) และความตั้งใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< 0.01 , r=0.67)

สรุปและข้อเสนอแนะ

  ข้อค้นพบคือ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ เจตคติ ท�าให้เกิดความตั้งใจในพฤติกรรม 

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาโดยพัฒนารูปแบบการจัดท�ากระบวนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่าเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่องและน�าไปสู่ในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น   
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FACTOR RELATED TO DENGUE HEMORRHAGIC FEVER PREVENTIVE 
BEHAVIOR AND CONTROL AMONG AKHA HILL TRIBE IN

MAE-CHAN, CHIANGRAI

ABSTACT

BACKGROUND

Dengue hemorrhagic fever is a major public health problem in Thailand. They are increasingly 

of the number of Dengue Hemorrhagic Fever cases every year that should be prevention and 

control of dengue hemorrhagic fever continuous within an accurate and appropriate process. 

This is a major component to control and reduce the outbreak of DHF disease by the involvement 

from community participation prevention behavior.  

OBJECTIVES

To investigate the association of factor related to dengue hemorrhagic fever preventive 

behavior and control among Akha hill tribe in Mae-Chan district, Chiang Rai province.  

METHODS

The descriptive research on correlation study in Akha hill tribe, Huai Rai village, Mae- Rai 

sub-district, Mae- Chan district, Chiang Rai province. The sample size was selected from 233 

populations, who resided in this village by multi- stage sampling. The questionnaire tool divided 

into six parts includes socio-demographic and characteristic which related to the Theory of Planed 

Behavioral (TPB). The statistic used descriptive statistics and analytical statistics with Pearson’s 

correlation coefficient. 

RESULTS

The most of the participants were Akha People, with age average 45 years. The most of them 

were female, 71.7% and Christian 98.3 %. They were non-educated 71.2% and were infected with 

Dengue Fever 54.9%. The attitude factor associated with subjective norm, perceived behavioral 

control toward the behavior positively related to intention factor by correlation coefficients (r) 

at 0.42, 0.65 and 0.61 respectively. The intention factor was positively correlated with dengue 

hemorrhagic fever preventive behavior and control by the correlation coefficient (r) at 0.67. 
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CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS

We found that the subjective norm, perceived behavioral control and attitude toward the 

behavior were positively intended to preventive behavior and control dengue hemorrhagic fever. 

We suggest that the intervention program for prevention and control of dengue hemorrhagic 

fever should be continuous with community participation.  
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ความเป็นมา

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี 

โดยมียุงลายเป็นพาหะน�าโรคท�าให้เกิดการเจ็บป่วย

หากรนุแรงอาจเกดิการช็อกท�าให้เสยีชีวติอย่างรวดเรว็ 

ส่งผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของ

ประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับ

ชาติประเทศไทยเป็นกลุ่มท่ีมีการระบาดของโรคสูง

เป็นอันดับ 6 ใน 30 ประเทศ พบการระบาดใหญ ่

โดยเฉพาะใน ปี พ.ศ. 2556 อตัรา ป่วยมมีากถงึ 241.03 

ต่อแสนประชากร และทีผ่่านมามนีโยบายในการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออกหลากหลายวิธีการ 1

จังหวัดเชียงรายได้ด�าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเน่ือง แต่คงพบ 

การระบาดของโรคสูงเช่นเดียวกันกับระดับประเทศ 

อ�าเภอแม่จนั พบมอีตัราป่วยสงูและอย่างต่อเนือ่งเป็น

ล�าดบัต้น ๆ  ของจงัหวดัเชยีงราย โดยพบการระบาดใหญ่ 

ในปี พ.ศ. 2556 เช่นกัน มีอัตราป่วย 908.03 

ต่อแสนประชากร2 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมระดับประเทศ

มากกว่า 3 เท่า โดยอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในต�าบลแม่ไร่ 

ในปี พ.ศ. 2556 อัตราป่วยมีมากถึง 2,505.93 

ต่อแสนประชากร 2 จ�านวนผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในบ้าน 

ห้วยไร่หมู ่6 จากการเปรียบเทียบอัตราป่วยย้อนหลงั 5 ปี 

ในปี พ.ศ. 2556 - 2560 เท่ากับ 2,955.81, 262.62, 

2,170.89, 0 และ 74.29 ต่อแสนประชากร 2 

ตามล�าดับ แสดงได้ว่า ในบ้านห้วยไร่มีการระบาด 

ของโรคไข้เลือดออกอย่างเนื่องช้ีให้เห็นถึงการ 

วางแผนแก้ไขปัญหาที่ไม่ประสบความส�าเร็จ ในปี 

พ.ศ. 2559 ดูเหมือนการแก้ไขปัญหาการระบาดของ

โรคจะเป็นผล แต่ทว่าใน ปี พ.ศ. 2560 ก็ยังพบอัตรา

ป่วยที่สูงเกินเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน 50 

ต่อแสนประชากร  

ในบ้านห้วยไร่จะพบการอาศยัอยูข่องประชาชน

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าเป็นจ�านวนมากกลุ่มคนดังกล่าว

จะมีลักษณะเฉพาะด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต 

และภาษาพูดเป็นของตนเอง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลอืดออกของประชาชน สะท้อนว่าทีผ่่านมายงั

ไม่มกีารศกึษาในพืน้ทีก่ลุม่ชาตพินัธุอ์าข่า ซึง่เป็นกลุม่

มลีกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมอกีทัง้ปัจจุบนัลกัษณะ

ทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป ถือได้ว่าเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลในทุกด้านรวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก

โรคไข้เลือดออก

 การเข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต

ของชุมชนจะท�าให้เห็นสาเหตุของปัญหารูปแบบ 

การจดัการในการป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออก

ในลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนถึงความสอดคล้องกับ

ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 

Behavior; TPB) ที่กล่าวถึงบุคคลจะแสดงพฤติกรรม

ใดต้องรูจ้กัใช้ข้อมลูทีม่อียู่แล้วอย่างเป็นระบบรวมทัง้มี

การคดิพิจารณาเพือ่ตดัสนิใจทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมน้ัน 

เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองโดยถอืว่าความตัง้ใจเป็น

ปัจจัยด้านแรงจูงใจตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง 3

ความส�าคัญของการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน 

ในพื้นที่ทุกระดับทุกภาคส่วนในการปฏิบัติพฤติกรรม

ถอืว่าส�าคญั ซึง่การศกึษาปัจจยัความสัมพันธ์จะท�าให้

ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ผู้วิจัย

จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน 

มาท�าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่า เพ่ือน�าผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบ

การจัดท�ากระบวนการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืด

ออกในกลุม่ชาตพินัธุอ์าข่า เพือ่ลดการระบาดของโรค 

ไข้เลือดออก และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมา

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศกึษาความตัง้ใจในพฤตกิรรมการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก

2. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

3. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เจตคติต่อพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

การป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

การรับรู้ความสามารถ

การควบคุมพฤติกรรมการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก

ความตั้งใจในพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

พฤติกรรม

การป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

วิธีการศึกษา

รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) รูปแบบการวิจัยเชิง 

สหสัมพันธ์ (Correlation Research) โดยการประยกุต์

ใช้แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ของไอเซน 4 

มาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลอืดออก ในประชาชนกลุม่ชาตพินัธุอ์าข่าในช่วง 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชน

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่อาศัยอยู่ที่กลุ่มบ้านซาเจ๊ะ กลุ่ม

บ้านตอนบนของบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ต�าบลแม่ไร่ 

อ�าเภอ แม่จนั จงัหวดัเชยีงราย จ�านวนทัง้สิน้ 2,754 คน 

ค�านวณกลุม่ตวัอย่างให้เพยีงพอใช้สถติวิเิคราะห์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันก�าหนดค่าความ

เชื่อมั่นที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติp < 0.05 อ�านาจ

ทดสอบเท่ากับ 0.08 และขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.02 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 233 คน 5 ท�าการสุ่ม

หลายข้ันตอนโดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงท่ีกลุม่บ้าน

ซาเจ๊ะท�าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มจากการแบ่งประชากร

อายุ 15 ปี ขึ้นไป จ�านวน 1,650 คน ออกเป็น  

12 กลุ่มบ้าน ท�าการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยการค�านวณ

ตามสดัส่วนประชากรแต่ละช้ัน และท�าการสุม่อย่างง่าย

โดยการจับฉลาก 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประกอบด้วย

1) มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชาย หรือเพศหญิง

2) อาศัยอยู่ในพื้นที่กลุ่มบ้านซาเจ๊ะมากกว่า  

 6 เดือน

3) สามารถเข้าใจส่ือสารภาษาไทยหรือ 

 ภาษาอาข่าได้

4) ไม่เป็นผู้พิการ

5) ไม่ป่วยด้วยโรคโรคจิตเวช

6) ในกรณีที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปต้องได้รับการ 

 ทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษา  

 ไทย (MMSE - Thai 2002) 6

7) ยินยอมให้ความร่วมมือเข้าร่วมเป็นผู้วิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่ง

ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้

ส่วนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปส่วนบคุคลได้แก่ อายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

ประวตัิการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยลักษณะ

ค�าถามเป็นแบบเปิด และปิดผสมกัน

ส่วนที่ 2 ถึง 6 สอบถามเกี่ยวกับเจตคติต่อ

พฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการรับรู้ความ

สามารถการควบคุมพฤตกิรรมความตัง้ใจในพฤตกิรรม

และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด

ออกลกัษณะเป็นแบบสอบถามเป็นค�าถามแบบปรนยั  

มีเกณฑ์การแปลผลของคะแนนเฉล่ียและคะแนน

เฉล่ียรวม ค�านวณโดยสูตรการค�านวณความกว้าง

ของอันตรภาคชั้น 7 รายละเอียดส่วนที่ 2 ถึง 6 มีดังนี้

ส่วนที ่2 สอบถามเก่ียวกับเจตคติต่อพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น

ค�าถามบวก จ�านวน 5 ข้อ และค�าถามลบ จ�านวน 

5 ข้อ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่ามีความคิดเห็น

มากน้อยเพยีงใดการเลอืกตอบจะเป็นแบบเลอืกตอบ 

ลิเคิร์ท สเกล 5 ตัวเลือก จ�านวนรวม 10 ข้อ

ส่วนที ่3 การคล้อยตามกลุม่อ้างองิการป้องกัน

และควบคมุโรคไข้เลอืดออกโดยให้กลุม่ตวัอย่างเลอืก

ตอบว่ามีความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด การเลือก

ตอบจะเป็นแบบเลือกตอบลิเคิร์ท สเกล 5 ตัวเลือก 

จ�านวนรวม 10 ข้อ

ส่วนที่ 4 การรับรู้ความสามารถการควบคุม

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่ามีความคิดเห็นมาก

น้อยเพียงใด การเลือกตอบจะเป็นแบบเลือกตอบ 

ลิเคิร์ทสเกล 5 ตัวเลือกจ�านวนรวม 10 ข้อ

ส่วนที่ 5 ความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยให้กลุ่มตวัอย่างเลือก

ตอบว่ามคีวามคดิเหน็มากน้อยเพยีงใด การเลอืกตอบ

จะเป็นแบบเลอืกตอบลเิคิร์ท สเกล 5 ตวัเลอืกจ�านวน

รวม 10 ข้อ

ส่วนที่ 6 พฤติกรรมการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกโดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบว่า

มีความคิดเห็นมากน้อยเพียงใด การเลือกตอบจะ

เป็นแบบเลือกตอบลิเคิร์ทสเกล 5 ตัวเลือกจ�านวน 

รวม 10 ข้อ

คุณภาพของเครื่องมือ

มีการทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Validity) 

ใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน น�ามาค�านวณหาสัมประสิทธิ์

ความสอดคล้อง (Index of item objective 

congruence; IOC) 8 โดยแบบสอบถามเจตคติ การ

คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ ความ

ตั้งใจ และพฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.63, 0.93, 0.93, 

0.93 และ 0.90 ตามล�าดับและตรวจสอบความเที่ยง

ของเครื่องมือ (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่มี

ความตรงต่อเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Try Out ) กับ

ประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านดงมะตื๋น หมู่ 5 ต�าบลแม่ไร่ 

อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 

จ�านวน 30 ราย น�ามาวิเคราะห์โดยค่าสัมประสิทธิ์

อลัฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)9 

ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.926 โดยแบบสอบถามเจตคติ 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ 

ความตั้งใจและพฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.708, 0.743, 

0.848, 0.748 และ 0.863 ตามล�าดับ

นิพนธ์ต้นฉบับ
นันทิตา กุณราชา, สุภาพร ตรงสกุล, วรรณรัตน์ ลาวัง, พิษณุรักษ์ กันทวี
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลรวบรวมและบันทึกในคอมพิวเตอร์ 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ในการวเิคราะห์และการน�าเสนอข้อมลูทัว่ไปส่วนบคุคล 

ในรูปจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) ใช้สถิติ

เชิงวิเคราะห์ (Analytic Statistics) หาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจยัทีค่วามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันค่าท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ก�าหนดไว้ที่ p < 0.05

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์

การวิจัยได้รับการพิจารณารับรองจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวงหนงัสอืรบัรองที่ 044/2560 

โดยสาธารณสุขอ�าเภอแม่จัน และผู ้ใหญ่บ้าน 

บ้านห้วยไร่ หมู ่ 6 ต�าบลแม่ไร่ อ�าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียราย อนุญาตให้เข้าท�าการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการสมัครใจ

เข้าร่วมวิจัย 

ผลการศึกษา

ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

ผลการศึกษาลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าจ�านวน 233 คน มีอายุ

เฉลี่ย 45 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

71.70 มีอายุระหว่าง 46 – 59 ปี มากที่สุด 71 คน 

คดิเป็น ร้อยละ 30.50 โดยมอีายตุ�า่สดุ 15 ปี และสงูสดุ 

87 ปี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 138 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 59.30 นับถือศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่ 

229 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 ไม่ได้เรียนหนังสือ 

ส่วนใหญ่ 166 คน คดิเป็นร้อยละ 71.20 ไม่ได้ประกอบ

อาชีพส่วนใหญ่ 108 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.40 ราย

ได้น้อยกว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่ 110 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 47.20 และพบประวตัเิคยป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก 

128 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.90 

ข้อมลูเกีย่วกับเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออก

เจตคติในด้านบวก ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง  

เลอืกตอบไม่เหน็ด้วยในด้านการพบัเสือ้ผ้าให้เรยีบร้อย 

แทนการแขวนรวมกันบนราวภายในบ้าน ร้อยละ 34.30 

เจตคติในด้านลบส่วนใหญ่ เลือกตอบเห็นด้วยใน 

ด้านการปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน�้ายุงลายลงใน

ภาชนะที่มีน�้าขัง ร้อยละ 27.50 คะแนนเฉล่ียรวม

รายข้อระดับปานกลางส่วนใหญ่เลือกตอบในด้านการ

สวมใสเสื้อผ้าให้มิดชิดในเวลากลางวัน 3.35 คะแนน 

(S.D. = 1.12) ระดับสงูส่วนใหญ่เลอืกตอบในด้านการเกบ็

ขยะมลูฝอยบรเิวณรอบ ๆ  บ้านน�าไปท้ิงขยะ 3.89 คะแนน 

(S.D. = 0.98) ระดับสูงที่สุดส่วนใหญ่เลือกตอบใน

ด้านการเปิดหน้าต่างเพื่อให้ภายในบ้านมีแสงสว่าง 

4.21 คะแนน (S.D. =0.79) และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ 

ในระดับสูง 35.99 คะแนน (S.D. =10.07)

ข้อมลูเกีย่วกบัการคล้อยตามกลุม่อ้างองิการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออก

การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ ส่วนใหญ่กลุม่ตวัอย่าง

เลอืกตอบไม่เหน็ด้วยในด้านการพบัเสือ้ผ้าให้เรยีบร้อย

แทนการแขวนรวมกนับนราวภายในบ้าน ร้อยละ 14.20 

ส่วนใหญ่เลอืกตอบเห็นด้วยในด้านการใส่ทรายธรรมดา

ลงในเสารัว้ไม้ไผ่ทีมี่น�า้ขัง ร้อยละ 90.10 คะแนนเฉล่ีย

รวมรายข้อ ระดับปานกลางส่วนใหญ่เลือกตอบในด้าน

การปล่อยปลาหางนกยงูกนิลกูน�า้ยงุลายลงในภาชนะ 

ที่มีน�้าขัง 3.40 คะแนน (S.D.=0.96) ระดับสูงส่วน

ใหญ่เลือกตอบในด้านการปิดฝาท่อปูนก่อเรียงเป็น 

แทงก์น�้าด้วยตาข่ายไนลอน 4.12 คะแนน (S.D. = 

0.56) ระดบัสงูทีส่ดุส่วนใหญ่เลอืกตอบในด้านการเกบ็ 

ขยะมลูฝอยบรเิวณรอบ ๆ  บ้านน�าไปท้ิงขยะ 4.58 คะแนน 

(S.D. = 0.54) และคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในระดับสูง 

39.98 คะแนน (S.D. =6.71) ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้

ความสามารถการควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

การรับรู้ความสามารถส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง

เลือกตอบยากในด้านการพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อย 

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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ส่วนใหญ่เลือกตอบง่ายในด้านการใส่ทราย

ธรรมดาลงในเสารัว้ไม้ไผ่ท่ีมนี�า้ขงั ร้อยละ 72.50 คะแนน

เฉลี่ยรวมรายข้อ ระดับปานกลางส่วนใหญ่เลือกตอบ 

ในด้านการพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแทนการแขวนรวม

กันบนราวภายในบ้าน 3.28 คะแนน (S.D. =1.24) 

ระดับสูงส่วนใหญ่เลือกตอบในด้านการใส่เกลือแกง

ลงในจานรองขาตู้กับข้าว 3.82 คะแนน (S.D. =0.81) 

ระดบัสงูทีส่ดุส่วนใหญ่เลอืกตอบในด้านการเปิดหน้าต่าง 

เพือ่ให้ภายในบ้านมแีสงสว่าง 4.33 คะแนน (S.D. =0.73) 

และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง 37.59 คะแนน 

(S.D. =9.92) ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ความตั้งใจส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ

เป็นไปไม่ได้ ในด้านจะปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน�้า

ยงุลายลงในภาชนะทีม่นี�า้ขงั ร้อยละ 18.50 ส่วนใหญ่

เลือกตอบเป็นไปได้ ในด้านจะใส่ทรายธรรมดาลงใน

เสารั้วไม้ไผ่ที่มีน�้าขังร้อยละ 84.10 คะแนนเฉลี่ยรวม 

รายข้อ ระดับปานกลางส่วนใหญ่เลือกตอบ ในด้านการ

ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน�้ายุงลายลงในภาชนะที่มี

น�้าขัง 3.33 คะแนน (S.D. =1.04) ระดับสูงส่วนใหญ่

เลอืกตอบในด้านการปิดหลมุน�า้ทิง้จากครวัเรอืนด้วย

ตาข่ายไนลอน 4.10 คะแนน (S.D. = 0.54) ระดับ 

สงูทีสุ่ดส่วนใหญ่เลือกตอบในด้านการเกบ็ขยะมูลฝอย

บริเวณรอบ ๆ บ้านน�าไปทิ้งขยะ 4.62 คะแนน 

(S.D. =0.53) และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับสูง 

39.84 คะแนน (S.D. =7.02)

ข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคมุโรค 

ไข้เลือดออกพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลอืดออก ส่วนใหญ่กลุม่ตัวอย่างเลอืกตอบยากในด้านการ 

ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน�้ายุงลายลงในภาชนะที่

มีน�้าขัง ร้อยละ 18.50 ส่วนใหญ่เลือกตอบง่ายมาก

ในด้านการใส่ทรายธรรมดาลงในเสารั้วไม้ไผ่ที่มีน�้า

ขัง ร้อยละ 73.0 คะแนนเฉลี่ยรวมรายข้อ ระดับปาน

กลาง ส่วนใหญ่เลอืกตอบในด้านพบัเสือ้ผ้าให้เรยีบร้อย

แทนการแขวนรวมกนับนราวภายในบ้าน 3.36 คะแนน 

(S.D. = 1.28) ระดับสูงส่วนใหญ่เลือกตอบในด้าน

สวมใสเสื้อผ้าให้มิดชิดในเวลากลางวัน 3.86 คะแนน 

(S.D. = 0.91) ระดับสูงท่ีสุดส่วนใหญ่เลือกตอบในด้าน

การเก็บขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆ บ้านน�าไปทิ้งขยะ 

4.33 คะแนน (S.D. = 0.98) และคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่

ในระดับสูง 37.81 คะแนน (S.D. = 9.06) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติ การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถ ความตั้งใจ และ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และการแปรผลระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ 

   ในการศึกษา (n=233)

     ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์

เจตคติ กับความตั้งใจ     0.42**    ต�่า

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจ    0.65**          ปานกลาง

การรับรู้ความสามารถกับความตั้งใจ   0.61**          ปานกลาง

เจตคติ กับการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง   0.31**    ต�่า

เจตคติ กับการรับรู้ความสามารถ   0.74**    สูง

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับการรับรู้ความสามารถ 0.42**    ต�่า

การรับรู้ความสามารถกับพฤติกรรม   0.89**    สูง

ความตั้งใจ กับพฤติกรรม    0.67**          ปานกลาง

นิพนธ์ต้นฉบับ
นันทิตา กุณราชา, สุภาพร ตรงสกุล, วรรณรัตน์ ลาวัง, พิษณุรักษ์ กันทวี

**p<0.01

ตัวแปร



99ปีที่ 9 ฉบับที่ 2/2560

ภาพที่ 2 ปัจจัยความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

อ�าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
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การอภิปรายผล

1. ความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย กล่าวได้ว่าความ

ต้ังใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

บุคคลจะกระท�าพฤติกรรมที่สนใจโดยมีการวางแผน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์พฤติกรรมส่วนใหญ่ของ

บุคคลนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของความตั้งใจที่

จะกระท�าพฤติกรรม 11 จึงแสดงว่าประชาชนกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่ามีความตั้งใจในพฤติกรรม จะส่งผล

ให้ปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรค 3,12,13,14

2. เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคมุ

โรคไข้เลอืดออก มคีวามสัมพันธ์ทางบวก กบัความต้ังใจ

ในพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย กล่าวได้ว่าในอดีต

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่ามีความเช่ือในการนับถือผี บูชา 

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ มีพิธีกรรมของชุมชน รวมถึงความเชื่อ 

ด้านการรกัษาอาการปวดเมือ่ยด้วยการดงึ ปัจจุบนัได้เปลีย่น 

เป็นการนับถอืศาสนาครสิต์ แต่คงยดึถือความเช่ือและ

ปฏิบัติประเพณีเดิมอยู่ 15 ซึ่งเจตคติเป็นตัวแปรที่เกิด

จากการประเมินความรู้สกึทางบวกหรือลบของบคุคล

ต่อการกระท�านัน้ ๆ  โดยบคุคลทีม่คีวามเชือ่ว่าการท�า

พฤตกิรรมจะน�าไปสู่ผลของพฤตกิรรมทางบวก บคุคล

ก็จะมีเจตคติในทางท่ีเห็นด้วยต่อพฤติกรรมน้ัน 16 

จงึแสดงว่า การท่ีประชาชนกลุม่ชาตพินัธ์ุอาข่ามเีจตคติ

ทางบวกต่อการปฏิบัติพฤตกิรรมจะท�าให้มคีวามตัง้ใจ

ส่งผลให้ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 17,18,19 ขัดแย้ง

กับงานวิจัยของ ชลิต เกตุแสง 20 ที่พบว่าทัศนคติ

ต่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่มีความ

สมัพันธ์กบัพฤติกรรมการควบคมุพาหะน�าโรคไข้เลอืดออก 

อาจเป็นจากการวจิยัคร้ังนี ้ เจตคตมีิความสมัพนัธ์ในระดบัต�า่10 

กับความตั้งใจ จึงอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ปฏิบัติ

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์ทางบวก 

กับความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม 

โรคไข้เลือดออก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย 

กล่าวได้ว่า ในอดตีกลุม่ชาติพนัธุอ์าข่าปกครองด้วย 2 

รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นทางการมีผู้น�าเป็นผู้อาวุโส 

ทีช่าวบ้านนบัถอืและผูน้�ากลุม่บ้าน 12 กลุม่บ้าน และ

แบบเป็นทางการมีผู้น�าเป็นผู้ใหญ่บ้าน 15 ซึ่งการคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงถูกก�าหนดโดยความเชื่อว่าบุคคลหรือ 

กลุ่มบุคคลท่ีส�าคัญส�าหรับเขา คิดว่าเขาควรท�าหรือ

ไม่ควรท�าพฤติกรรมนั้นและแรงจูงใจที่จะคล้อยตาม

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน11 

ถ้าบคุคลเชือ่ว่ากลุม่บุคคลท่ีส�าคญัต่อเขาเช่ือว่าเขาควรท�า 

พฤตกิรรมน้ันและย่ิงมีแรงกดดันจากสงัคมเพ่ิมมากขึน้

เขากจ็ะยิง่มแีรงจงูใจทีจ่ะท�าพฤตกิรรมตามเพิม่มากขึน้ 16

แสดงว่าการทีป่ระชาชนกลุม่ชาตพินัธุอ์าข่ามกีารคล้อย

ตามกลุ่มอ้างอิงทางบวกต่อการปฏิบัติพฤติกรรมจะ

ท�าให้มคีวามต้ังใจ ส่งผลให้ปฏิบตัพิฤตกิรรมการป้องกนั

และควบคมุโรคไข้เลอืดออก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัที่

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรค 11,12,13,14 ขดัแย้งกบั 

งานวิจัยของ นรลักณ์ เอื้อกิจและคณะ 21 ท่ีพบว่า 

การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ ร่วมท�านายความตัง้ใจสบูบหุรี ่

ของวัยรุ่น อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ การศึกษา 

ดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นเป็นวัยคึกคะนอง 

อยากรูอ้ยากเหน็ และเชือ่มัน่ในตวัเองและเพือ่นเป็นส�าคัญ  

แต่การวิจัยครั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า จะมีลักษณะ

เป็นครอบครัวขยาย มีการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ภายในบ้าน ให้ความเคารพนับถือผู ้สูงอายุ 

และผู้น�าชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงกลุ่มบุคคลดังกล่าว

นับได้ว่าเป็นกลุ่มอ้างอิงที่ส�าคัญของประชาชน 

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า

นิพนธ์ต้นฉบับ
นันทิตา กุณราชา, สุภาพร ตรงสกุล, วรรณรัตน์ ลาวัง, พิษณุรักษ์ กันทวี
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4. การรบัรูค้วามสามารถการควบคมุพฤตกิรรม

การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก มคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกับความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน 

การวิจัยกล่าวได้ว่าใน ปี พ.ศ.2550 เป็นปีท่ีมีการ

ระบาดของโรคไข้เลอืดออกสงูสดุ อตัราป่วย 6,329.97 

ต่อแสนประชากร 2 ก่อนการระบาดกลุ่มชาติพันธุ์

อาข่ามีความตะหนักโดยการตั้งข้อสังเกตว่า ฤดูฝน

มาเร็ว ฝนตกชุก ปีนี้ยุงจะเยอะ ทางผู้ใหญ่บ้านได้

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคให้ทราบ แต่ประชาชน

ไม่ค่อยสนใจ หลังการระบาดประชาชนได้เรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริง จึงท�าให้เกิดการตะหนักและร่วมมือ

ในการป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ ์ของยุง 15  

ซึ่งการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

เป็นการรับรู้ของบุคคลถึงความง่ายหรือความยาก 

ในการปฏบิตัแิละความเชือ่ในการควบคุมตนเอง เป็นการ

สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาและการคาด

คะเนถงึปัจจยัเอือ้อ�านวยและอปุสรรค4แสดงว่า การที่

ประชาชนกลุม่ชาติพันธุอ์าข่ามีการรบัรูค้วามง่ายของ

การท�าพฤตกิรรมจะท�าให้มีความตัง้ใจส่งผลให้ปฏบิติั

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ป้องกันโรค 11,12,13,14,18

สรุปและข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งน้ีพบว่า การรับรู้ความสามารถ

การควบคุมพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออกมีผลต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก และมีผลต่อการคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ท�าให้เกิดความตั้งใจในพฤติกรรมการป้องกัน 

และควบคุมโรคไข้เลือดออก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก ในประชาชน

กลุม่ชาตพินัธุอ์าข่า แสดงถงึปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ 

มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่น�าไปพัฒนารูปแบบ

การจัดท�ากระบวนการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลอืดออก โดยเร่ิมต้นจากเพิม่ปัจจยัการรับรู้ความ

สามารถการควบคมุพฤติกรรมการป้องกันและควบคมุโรค

ไข้เลอืดออก ร่วมกบัการเพิม่การคล้อยตามกลุม่อ้างองิ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับการ

เพิ่มเจตคติต่อพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลือดออก จะท�าให้มีตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรม 

การป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออก ส่งผลให้ประชาชน 

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งประกอบด้วย การป้องกัน

ตนเองไม่ให้ถกูยงุกดัการก�าจดัลกูน�า้และยงุตวัเตม็วัย 

และการลดแหล่งเพาะพันธุ์ไม่ให้ยุงสามารถแพร่พันธุ์

เพิ่มความหนาแน่น

ขยายการจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน 

โดยการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ในการควบคุมยุงพาหะ

ตามความเหมาะสมของบรบิทพืน้ทีก่ลุม่ชาตพินัธุอ์าข่า

โดยค�านงึถงึสภาพแวดล้อมความพงึพอใจของประชาชน 

งบประมาณชนิดของยุงพาหะและส่ิงส�าคัญ คือ 

การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชนโรคไข้เลอืดออกเป็นเรือ่งที ่

เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมและส่ิงแวดล้อมการด�าเนนิงาน

ป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลอืดออกจึงต้องปรบัเปลีย่น

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลง

ไปโดยเน้นให้ประชาชนเห็นความส�าคัญ และถือเป็น

ภารกิจที่ต้องช่วยกันกระตุ้นและชักน�าให้ประชาชน

องค์กรชุมชนตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วม

และต่อเนือ่งจงึเป็นกจิกรรมส�าคญัทีต้่องเร่งรดัด�าเนนิ 

การเพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้อัตราป่วยด้วย 

โรคไข้เลือดออกลดลงลดการระบาดของโรคไข้เลอืดออก 

และลดผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมาในประชาชนกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่าได้
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