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รายงานการวิจัย 
 

พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนพูนสิน (เพชรสขุอุปถัมภ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

                             Dengue Hemorrhagic Fever Preventive and Control Behavior                               
of Lower Secondary Education Students of Poonsin (Petch Suk Upatum) School,             

Phra Khanong District, Bangkok 
 

ณัฐกฤต  กลมเกลียว1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับความรู เ ร่ืองโรคไข เลือดออก 
ระดับเจตคติตอการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ระดับการปฏิบัติในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุข
อุปถัมภ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และ
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานการแกไข
ปญหาอุปสรรคในการปองกันและควบคุม
โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด อ อกที่ เ ห ม า ะ สม  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูน
สิน  ( เพชรสุ ขอุ ป ถัมภ )  เ ขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร จํานวน 177 คน โดยใชสูตร
ของ Yamane ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิ จั ย  พบว า  นัก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุข
อุปถัมภ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.7 มีอายุ 13 ป 
รอยละ 37.3 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.4 
อยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 รอยละ 35.0 เทากัน ในรอบปที่ผานมา
สมาชิกในครอบครัวไมมีใครปวยเปนโรค
ไขเลือดออก รอยละ 97.2 และชองทางการ
รับรูขอมูลขาวสารโรคไขเลือดออกมากที่สุด
จากโรงเรียนและครู รอยละ 48.0 นักเรียนสวน
ใหญมีความรู เ ร่ืองโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับพอใช รอยละ 49.7 มีเจตคติตอการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับพอใช รอยละ 53.1 และมีการปฏิบัติใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับดี รอยละ 65.5 
 
คําสําคัญ พฤติกรรมการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The objectives of this research were 

to study the level of  knowledge about 
Dengue Hemorrhagic Fever, attitude towards 
a prevention and control of Dengue 
Hemorrhagic Fever, and practices in a 
prevention and control of  Dengue 
Hemorrhagic Fever among the lower 
secondary education students in Poonsin 
(Petch Suk Upatum) School, Phra Khanong 
District, Bangkok and to develop efficient 
guidelines to solve problems in preventing 
and controlling Dengue Hemorrhagic Fever. 
Samples were 177 students obtained from 
Yamane’ formula with simple random 
sampling method. The questionnaire was 
used for data collection.  The statistics used 
in data analysis for percentage, mean and 
standard deviation. The results of the 
research were found as follows:  The lower 
secondary education students in Poonsin 
(Petch Suk Upatum) School, Phra Khanong 
District, Bangkok were mostly male 53.7 
percent, aged 13 years 37.3 percent, 
Buddhists 99.4 percent. They were in Grade 
1 and Grade 3 equally of 35.0 percent each 
in the past year family members who were 
not sick with Dengue  Hemorrhagic Fever 
were 97.2 percent. They received 
information about Dengue Hemorrhagic 
Fever from the school and teachers for 48.0 
percent. Students had knowledge about the 

Dengue Hemorrhagic Fever for 49.7 percent 
and the attitude towards a prevention and 
control of Dengue Hemorrhagic Fever was 
53.1 percent. While behavioral practices to 
prevent and control of Dengue Hemorrhagic 
Fever was at the high level for 65.5 percent. 
 
Key Word Dengue Hemorrhagic Fever 
Preventive and Control Behavior         
                     
ความสําคัญและที่มา 
 โรคไขเลือดออกเปนปญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปน
พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแพรระบาดของ
โรค ประกอบกับมีปจจัยหลายอยางสนับสนุน 
เชน ส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสมตอการ
เพาะพันธุยุงลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีฤดู
หนาวที่ส้ันลงจะทําใหลูกนํ้ายุงลายมีอัตราการ
รอดชีวิตมากขึ้น 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบันทําใหผูปกครองมีเวลาดูแล
เด็กนอยลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ออกหากินของยุงลายเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
การทําใหโรคไขเลือดออกกลับมามีความ
รุนแรง เพิ่ มขึ้ น  กรุง เทพมหานครจึ งได
วางแผนดําเนินการเรงรัดการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกมาอยางตอเนื่อง โดย
ในป พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 จัดทําโครงการ
ประชาร วมใจปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เฉลิมพระเกียรติ  ป พ.ศ. 2546  
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โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย 
เนนกิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ 
ใหมีสวนรวมและปลูกฝงจิตสํานึกใหกับ
นัก เรี ยนในการกํ าจั ดและทํ าลายแหล ง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลายที่บาน โรงเรียน และ
ชุมชนโดยรอบโรง เรี ยน  เพื่ อ เปนส วน
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค
ไขเลือดออก ป พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549 
โครงการผนึกพลัง เยาวชนไทยต านภัย
ไข เ ลือดออก  เพื่ อ ใหค รู  นัก เรี ยน  และ
ผูปกครองมีสวนรวมในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  จัดทําโครงการ
กรุงเทพ ฯ เขตปลอดยุงลายมาอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปองกัน
และลดปญหาการแพร ระบาดของโรค
ไข เ ลื อดออกในกรุ ง เทพมหานคร  ลด
ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสุขภาพ
ของประชาชนจากการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน
จนถึงระดับประเทศ 
 เปาหมายในการดําเนินงานคือลด
แหลงเพาะพันธุในทุกโรงเรียน  โดยใหมี
จํานวนภาชนะที่พบลูกน้ําไมเกิน 10 ภาชนะ 
ในทุก 100 ภาชนะทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
หรือหมาย ถึงใหมี ค าดั ชนี ลูกน้ํ า ยุ งลาย 
(Container Index: CI) ไมเกิน 10 และลด
อัตราปวยจากโรคไขเลือดออกใหอยูในระดับ
ไมเกิน 80 ตอประชากรแสนคน และอัตรา
การตายไมเกินรอยละ 0.13  
  โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก เ ป น ป ญ ห า
สาธารณสุขที่สําคัญของกรุงเทพมหานคร จะ
เห็นไดวากลุมอายุระหวาง 10-14 ป และ

ระหวาง 15 - 24 ป คือ เด็กวัยเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เปนกลุมที่มี
อัตราการปวยเปนโรคไขเลือดออกสูงใน
ลําดับตนๆ  และ เปนที่น าสั ง เกตว าโรค
ไขเลือดออกจะเกิดกับเด็กโต เด็กวัยรุนและ
ผูใหญเพิ่มขึ้น จากภาวะเสี่ยงของกลุมดังกลาว
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูน
สิน  ( เพชรสุ ขอุป ถัมภ )  เ ขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับความรู ระดับเจตคติ
ตอการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
พูนสิน  ( เพชรสุขอุปถัมภ) เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้ เ ป น ก า ร ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไข เ ลื อดออก  เ ฉพ าะกลุ มนั ก เ รี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูนสิน (เพชร
สุขอุปถัมภ) เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร 
ระหวางวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึ กษ าวิ จั ย เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใชสูตร 
Taro Yamane ในการเลือกขนาดกลุมตัวอยาง 
โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
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Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย  กลุมตัวอยางคือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพูนสิน (เพชร
สุขอุปถัมภ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน  177 คน  การวิ เคราะหขอมูลใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณ
คาสถิติ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิ จั ยค ร้ั งนี้ ใช แบบสอบถาม     
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย 4 สวน แบบสอบถามดังกลาว
ไดผานการตรวจสอบความตรงและความ
ถูกตองตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน 
และหาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใชคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Chronbach ไดคา α 
= 0.7627 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทางประชากร 
 ผลการศึกษาพบวา 

1. นักเรียนเปนเพศชาย  รอยละ 
53.7 และเปนเพศหญิง รอยละ 46.3     

2. นักเรียนมีอายุ 13 ป มากที่สุด   
รอยละ 37.3 รองลงมามีอายุ 14 ป รอยละ 
32.2 และมีอายุ 16 ป รอยละ 1.7 นอยที่สุด                                                                  

3. นักเรียนสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ รอยละ 99.4 และนับถือศาสนาฮินดู  
รอยละ 0.6                                                 

4. นักเรียนชั้นปการศึกษาปจจุบัน
ศึ กษาอยู ช้ั นมั ธยมศึ กษาปที่  1  และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 รอยละ 35.0 จํานวนเทากัน 
และศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 รอยละ 3 

5. ในรอบปที่ผ านมาสมาชิกใน
ครอบครัวไมมีใครปวยเปนโรคไขเลือดออก 
รอยละ 97.2 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัว
ปวยเปนโรคไขเลือดออก รอยละ 2.8      

6. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โรคไขเลือดออกจากโรงเรียนและครู มาก
ที่ สุด  รอยละ  48.0 รองลงมาได รับขอมูล
ขาวสารจากวิทยุ/โทรทัศน รอยละ 26.0 และ
เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข 
รอยละ 19.6                  

สวนท่ี 2 ความรูเร่ืองโรคไขเลือดออก 
  พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง 

1. มีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับ พอใช รอยละ 49.72 

2. มีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับดี รอยละ 42.94                                

3. มีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับไมดี รอยละ 7.34                
           สวนท่ี 3 เจตคติท่ีมีตอการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก  
  พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง 

1. มี เ จตคติต อการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับพอใช 
รอยละ 53.1 

2. รองลงมามีเจตคติตอการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี 
รอยละ 32.2 

3. มี เ จตคติต อการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก อยูในระดับไมดี 
รอยละ 14.7 
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สวนท่ี 4 การปฏิบัติตอการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 
 พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง 

1. มีการปฏิบัติในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกอยูในระดับดี รอยละ 
65.54 

2. รองลงมามีการปฏิบัติในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับพอใช รอยละ 31.64 

3. มีการปฏิบัติในการปองกันและ
ควบคุมโรคไข เ ลือดออก  อยู ในระดับไมดี     
รอยละ 2.82 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบวา
สวนใหญมีความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยูใน
ระดับพอใช รอยละ 49.72 และมีเจตคติตอ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับพอใช รอยละ 53.1 แตมีการปฏิบัติ
และการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับดี รอยละ 65.54 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
 1. จากผลการวิจัยพบวานักเรียนสวน
ใหญมีระดับความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกอยู
ในระดับพอใช  หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควร
จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมความรู
เร่ืองโรคไขเลือดออกใหกับนักเรียน เชน การ

จัดอบรมใหความรู เ ร่ืองโรคไขเลือดออก
ใหกับนักเรียนทุกชั้นเรียน จัดกิจกรรมการ
ประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ํายุงลาย  จัด
กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกระหวางโรงเรียน
ในพื้นที่เขต 
 2. การจัดใหมีโครงการหรือกิจกรรม
สงเสริมความรูเร่ืองโรคไขเลือดออกใหกับ
นักเรียน โดยมีครูประจําชั้น หรือพยาบาล
อนามัยโรงเรียน ติดตามผลอยางใกลชิดใน
การกระตุนเตือนใหเกิดแรงจูงใจมีจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายจนเปนกิจวัตรทั้งที่บาน โรงเรียนและ
ชุมชนอยางตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ัง
ตอไป 

1. ควรศึกษาถึ งปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น              
พูนสิน  ( เพชรสุขอุปถัมภ) เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหานคร   

2. ควรศึกษาถึงปญหาอุปสรรค 
แรงสนับสนุนทางสังคมของครูอนามัย /
เจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบโรงเรียนใน
พื้นที่ ในการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตาง ๆ เกี่ยวกับโรคไขเลือดออก และติดตาม
กระตุนนักเรียนใหดําเนินการอยางตอเนื่อง 
และขยายผลการรณรงคไปยังพื้นที่ ชุมชน
รอบๆ โรงเรียน 
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