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วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบริบทของปญหา
การปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน และ 2) เพื่อแสวงหาและพัฒนารูปแบบการปองกันโรค
ไข เ ลื อ ดออกในชุม ชนที่ ส อดคล อ งกั บ สภาพการณแ ละสาเหตุ ที่แ ท จ ริง ในพื้ น ที่ ห มู ที่ 8 ตํา บล
นาชะอังซึ่งมีกลุมเครือขายสุขภาพในชุ มชน จํานวน 20 คน ไดรับการพั ฒนาโดยการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การฝกอบรม การระดมความคิด การอภิปรายกลุม กรณีศึกษา และการบรรยาย
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการประเมิน
ดัชนีชี้วัดลูกน้ํายุงลาย
ผลการวิจัยพบวา
การพั ฒ นารู ป แบบการป อ งกั น โรคไข เ ลื อ ดออกในชุ ม ชนมี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
9 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการกอนการวิจัยโดยการเตรียมผูชวยวิจัย การคัดเลือกชุมชนและ
เครื อ ข ายสุ ข ภาพในชุ ม ชนและการศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชน 2) การศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ ที่ มี ก าร
ดําเนินงานปองกันไขเลือดออกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ความรูเรื่องไขเลือดออกกลุมเครือขายสุขภาพในชุมชน การวิเคราะหสวอท และการพัฒนารูปแบบ
เพื่ อ ให เ กิ ด แผนงานโครงการด ว ยเทคนิ ค เอไอซี 4) การพั ฒ นาเครื อ ข า ยสุ ข ภาพในชุ ม ชน
ดานมนุษยสัมพันธและการสรางเจตคติในการทํางาน 5) การจัดกิจกรรมโครงการสรางกระแส
เผยแพรความรูการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก และโครงการรณรงคกําจัดตนเหตุของการเกิด
โรคไขเลือดออก 6) การประเมินผลโครงการ 7) การปรับปรุงแผนและกําหนดกิจกรรมการประกวด
บาน 8) การจัดกิจกรรมการประกวดบาน และ 9) การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในชุมชน
ผลจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของกลุ ม เครื อ ข า ยแกนนํ า สุ ข ภาพ
ในชุมชน เกิดการมีสวนรวมและการประสานการทํางานของผูนําชุมชน เจาหนาที่สาธารณสุข และ
เครือขายสุขภาพในชุมชน ในการรวมกันวางแผน แกไขปญหาสุขภาพของชุมชน สงผลใหเกิดพลัง
ในชุมชนที่สามารถรวมกันปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนไดตอไป
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The aims of this participatory action research were to 1) investigate the problem of prevention of
Dengue Hemorrhagic Fever epidemic in community, 2) explore the strategies and develop a model for antiDengue Hemorrhagic Fever in accordance with actual circumstances and cause. The method was employed
observation, In-depth interview, focus group and evaluation index of mosquito larvae. 20 participations of
the health network group in Nacha-ung community were undertook workshops, training, brainstorming,
group discussion, case study, and description techniques.
The results were as follows :
The model for anti-Dengue Hemorrhagic Fever required nine procedures. There are included
1) preparation research assistant, selection of the study site and connection network in the community, and
investigation of the geographical context of the study community; 2) visiting the communication where they
have operated an efficient and sustainable anti-Dengue Hemorrhagic Fever model; 3) setting up a workshop
to develop knowledge about Dengue Hemorrhagic Fever for the health network group in the community,
conducting SWOT analysis, and model development to plan and activities by AIC technique approach;
4) developing a health network in the community to build strong teamwork relating to development
model; 5) organizing health education program with regard to Dengue Hemorrhagic Fever which includes
root causes of the problem; 6) project evaluation and plan and activities revisions; 7) activities to motivate
the community to practice what they learn by scheduling and award program for health homes; 8)
conducting the healthy homes award; and 9) final evaluation and development of Dengue Hemorrhagic
Fever - prevention model
The result of this study could lead the development of a potential health network group at the
community level and formation of a co-operation between community leaders, health care providers, and
health network groups. Thus, they can work hand in hand in order to effective plan and solve problems of the
community.

