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บทคดัยํอ 

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินผลรูปแบบการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และคําดัชนีลูกน ้ายุงลายกลุํมตัวอยํางภาชนะกักเก็บน ้าในพื้นที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลู กน ้ายุงลายครอบคลุมจ านวน 9 แหํง เก็บข๎อมูลโดยใช๎การ
ส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุํม แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจัยพบวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีรูปแบบการก าจัดพาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการ 
จ านวน 4 รูปแบบ ดังน้ีรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ใช๎ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ใช๎สามผู๎น าในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ใช๎ภาคีเครือขํายด าเนินงาน  และ รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ใช๎เครือขํายเยาวชนเป็นผู๎
ด าเนินงาน  ซ่ึงผลการประเมินความรู๎ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของประชาชนภายหลังการใช๎รูปแบบดังกลําวทั้ง 4 รูปแบบอยูํใน
ระดับดี สํวนผลการประเมินคําดัชนีลูกน ้ายุงลายพบวํา ทั้ง 4 รูปแบบพบคําดัชนีเกินคํามาตรฐาน (HI ≥ 10 , CI = 0) เนื่องจาก
ปัญหาการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเชํน ผู๎มีอ านาจยังไมํมีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับอยํางจริงจังกรณีการพบลูกน ้ายุงลาย 
ผู๎ปฏิบัติงานไมํมีความเชี่ยวชาญในการออกค าสั่ง ขาดการประชาสัมพันธ์ถึงบทลงโทษกรณีฝุาฝืนข๎อบัญญัติท๎องถิ่น ดังนั้นควร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข๎อบัญญัติที่ก าหนดขึ้น บทลงโทษตํ างๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติและบทลงโทษของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่และ
ผู๎เก่ียวข๎องกํอนการน าไปใช๎จะเกิดประสิทธิผลมากกวํา   
ค าส าคัญ: ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น, การควบคุมแหลํงเพาะพันธ์ุลูกน ้ายุงลาย, องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

Abstract 
 The objective of this descriptive study was aimed to study the evaluation of the control pattern of 
the mosquito larvae breeding area using dengue hemorrhagic fever ordinances of the local government 
organization, and evaluated the mosquito larvae index sample of water storage containers in the area of 
local administrative organizations that use local ordinances to control mosquito larvae breeding in 9 sites, 
collecting data by using survey by questionnaires, In-depth interviews and focus group discussions, data 
analyzing  were used percentage, mean, standard deviation and qualitative data were used content analysis. 
The research found that Local administrative organizations were used 4 forms of ordinance to integrated 
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vector-borne hemorrhagic fever consisted of the first form, family-centered to operation, the second, patterns 
that use three leaders to drive image operations. The third, the model that uses the Party, the network, the 
operation and the fourth, the format that uses the youth network as the operator. The results of the 
evaluation of knowledge, attitude and behavior of the people after using these 4 forms of ordinances was 
good level. The evaluation of the larvae index, it was found the index exceeded the standard (HI ≥ 10, CI> 0) 
due to the enforcement of local ordinances such as the authority has not yet conducted a comparative 
adjustment in seriously in the case of   mosquito larvae control. The operators did not have the expertise to 
issue of orders, they lacked of publicity regarding penalties in violation of local ordinances. Therefore, citizens 
and operators should be concerned about the provisions that have been established, various penalties, as 
well as the practices and penalties in the authorities who are responsible and those involved before 
implementation will be more effective. 
Keywords: Local ordinances, Control of mosquito larvae, Local government organization 
 
1.บทน า 

โรคไข๎เลือดออก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ของประเทศตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจากรายงานในปี 
2544 พบวํา ใน 10 ประเทศที่อยูํในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
น้ัน ประกอบด๎วย ประเทศไทย  อินโดนีเซีย  และเมียนมาร์  
มีการระบาดของโรคดังกลําวสูงมาก ประวัติศาสตร์การ
ระบาดของไข๎เลือดออกในประเทศไทยนั ้น เริ ่มพบโรคนี้ 
ตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2492  และมีการระบาดใหญํในประเทศไทย
ครั ้งแรกเมื ่อ ปี พ.ศ. 2501 ในเขตกรุงเทพ-ธนบุรีและมี
รายงานการระบาดของโรคเรื ่อยมาโดยสถานการณ์โรค
ไข๎เลือดออกของประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ. 2501-2545 มี
แนวโน๎มสูงข ึ ้นอย ํางตํอเนื ่องและมีการระบาดในหลาย
ลักษณะ เชํน ลักษณะการระบาดแบบปีเว๎นปี ปีเว๎น 2 ปี 
หรือระบาดติดตํอกัน 2 ปีแล๎วเว๎น 1 ปี แตํในระยะ 15 ปี
ย๎อนหลัง พบวําลักษณะของการระบาดมีแนวโน๎มระบาด 2 
ปี เว๎น 2 ปี โดยผู ๎ปุวยสํวนใหญํจะอยูํในกลุํมอายุ 0-14 ปี 
และพบวํามีอัตราปุวยสูงสุดในกลุํมอายุ 5-9 ปีอัตราสํวน
ผู ๎ปุวยเพศหญิงตํอเพศชายใกล๎เคียงกัน โดยพบผู ๎ปุวยได๎
ตลอดทั ้งป ีแต ํจะพบมากในชํวงฤด ูฝน ระหว ํางเด ือน
พฤษภาคม – สิงหาคม และเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ของ
โรคไข๎เลือดออกจากปี 2549-2553 (ข๎อมูล ณ วันที ่ 31
ธันวาคม 2553) ในภาพรวมของประเทศ พบวํา การระบาด
ของโรคไข๎เลือดออกมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง และมี
จ านวนผู๎ปุวยเสียชีวิตมากขึ้นในแตํละปีและเมื่อพิจารณาถึง

สถานการณ์ของโรคไข๎เลือดออกจากปี 2549-2553 (ข๎อมูล 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2553) ในภาพรวมของประเทศ พบวํา 
การระบาดของโรคไข ๎เลือดออกมีแนวโน๎มเพิ ่มข ึ ้นอยําง
ตํอเน่ือง และมีจ านวนผู๎ปุวยเสียชีวิตมากขึ้นในแตํละปี โดย
พบวําผู๎ปุวยปี 2549 จ านวน 46,829 เสียชีวิต 59 ราย ปี 
2550 พบผู๎ปุวย 65,581 ราย เสียชีวิต 95 ราย ปี 2551 พบ
ผู๎ปุวย 89,626ราย เสียชีวิต 102 ราย  ปี 2552 พบผู๎ปุวย 
56,651 ราย เส ียช ีว ิต 50 ราย และปี 2553 พบผู ๎ป ุวย 
115,845 ราย เสียชีวิต 141 ราย ตามล าดับและพบผู๎ปุวย
แทบทุกจังหวัดของประเทศไทยโดยพบวําประชาชนกลุํมที่
เสียชีวิตสํวนใหญํจะเป็นเด็กในวัยเรียนเป็นกลุํมเยาวชน   
ส าหรับภาพรวมเขตพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม- 
31 ธ ันวาคม 2553  ม ีรายงานผู ๎ปุวยทั ้งสิ ้น 2,350 ราย  
อัตราปุวยตํอแสนประชากร เทํากับ 133.51 มีผู๎ปุวยเสียชีวิต
ถึง 3 ราย ในกลุํมเด็กวัยเรียน  คิดเป็นอัตราปุวยตายร๎อยละ 
0.13  โดยจังหวัดที่มีอัตราปุวยสูงสุดคือ  จังหวัดศรีสะเกษ 
(99.79 ตํอแสนประชากร)  รองลงมาคือจังหวัดอ านาจเจริญ 
(54.48 ตํอแสนประชากร), อุบลราชธานี  (38.58 ตํอแสน
ประชากร) , มุกดาหาร (24.10 ตํอแสนประชากร), ยโสธร 
(21.69 ตํอแสนประชากร) , สกลนคร (19.41 ตํอแสน
ประชากร )  และ จ ังหว ัดนครพนม (18.36 ต ํ อแสน
ประชากร)  ตามล าดับ  



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 
 

~ 175 ~ 

จากการว ิ เคราะห ์ผลงานวิจ ัยท ี ่ เก ี ่ ยวข ๎องพบวําโรค
ไข๎เลือดออกมีลักษณะการเกิดโรคเป็นการแพรํกระจายแบบ
การระบาด เป็นโรคติดตํอที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว และขยาย
วงกว๎างได๎ทุกพื้นที่ การระบาดของโรคสํวนใหญํมีสาเหตุมา
จากการติดตํอปฏิสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์ในรูปแบบตํางๆหรือ
การที่ประเทศมีระบบบริการสุขภาพที่ไมํได๎มาตรฐานล๎วน
เป็นสาเหตุหลักที่ท าให๎เกิดการระบาดของโรคได๎มากและ
รุนแรงขึ ้น ทั้งนี ้หนํวยงานสาธารณสุขได๎น ามาตรการการ
ปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก  โดยเน๎นการใช๎มาตรการ
ควบคุมลูกน ้ายุงลายทั้งทางกายภาพ ทางสารเคมีและทาง
ชีวภาพ และการก าจัดยุงลายตัวเต็มวัยไมํวําจะเป็นทางด๎าน
กายภาพ เคมีและชีวภาพ รํวมกับการใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชน โดยมาตรการตํางๆที ่กลําวมานั ้นล๎วนเป็น
สิ่งจ าเป็นอยํางมาก โดยมาตรการตํางๆที่กลําวมานั้นต๎อง
อาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินงานรํวมกัน 
แตํก็ยังพบวํามาตรการที่น ามาใช๎ยังไมํได๎ผลเทําที่ควร  ยัง
พบชํองวํางในด๎านความรํวมมือของประชาชนในการควบคุม
โรคเนื่องจากเห็นเป็นบทบาทหน๎าที ่ของหนํวยงานภาครัฐ 
ดังนั ้น การที ่จะดึงประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมต๎องอาศัย
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและใกล๎ชิดกับชุมชนมากที ่สุด คือ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการใช๎มาตรการทางกฎหมาย
ในการปูองกันควบคุมโรค จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ
น ามาบูรณาการรํวมกับวิธีการที่ใช๎อยูํในปัจจุบัน เพื่อให๎การ
แก ๎ ไขป ัญหาการป ูองก ั นควบค ุมโ รคไข ๎ เ ล ือดออกมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส าหรับบทบัญญัติของกฎหมาย ใน
การปูองกันควบคุมโรคโดยเฉพาะโรคไข๎เลือดออกในปัจจุบัน
นั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดแนวทางในการปูองกัน
ควบคุมการระบาดของโรค เชํน พระราชบัญญัติโรคติดตํอ 
พ.ศ. 2523 ,พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ,
พระราชบัญญัติเทศบาล , พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื ่อง การก าหนดให๎แหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้า
ยุงลายเป็นเหตุร าคาญ  ปัจจุบันองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
บางแหํงได ๎ใช ๎มาตรการทางกฎหมาย  เพื ่อก าจัดแหลํง
เพาะพ ันธุ ์ล ูกน  ้าย ุ งลาย  โดยอาศัยพระราชบ ัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  หมวด 5 เหตุร าคาญ  แตํก็ยังไมํ

ครอบคลุมพื ้นที ่ที ่เป็นปัญหาตํอการแพรํระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก    

ปัจจุบัน มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ ่นในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงานปูองกันควบคุมโรคที ่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 908 แหํง ประกอบด๎วย เทศบาลนคร 
1 แหํง เทศบาลเมือง 12 แหํง เทศบาลต าบล 112 แหํง 
และ องค์การบริหารสํวนต าบล 783 แหํง จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี ่ยวข๎อง พบวํา ร๎อยละ 79.7 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นใน
ด๎านการสุขาภิบาลน ้าและอาหาร ตลาด มากที่สุด(14) สํวน
การใช๎ข๎อบ ัญญัติท๎องถิ ่นในการปูองกันควบคุมโรคยังมี
จ านวนน๎อย ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นการออกข๎อบัญญัติในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่งการใช๎มาตรการทางกฎหมาย
น้ัน โดยเฉพาะข๎อบัญญัติท๎องถิ่น เกี่ยวกับการควบคุมแหลํง
เพาะพันธุ์ยุงลายที่ อบต. บางแหํงก าหนดขึ้นมา จะอาศัย
กฎหมาย 2 ส ํวน ค ือ อ  านาจตามความในมาตรา 71 
ประกอบมาตรา 67 (3) แหํงพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.  2537 และมาตรา 20แหํง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังใช๎
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื ่องก  าหนดให๎แหลํง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุร าคาญและแตํงตั้งเจ๎าพนักงาน
สาธารณสุขเพิ ่มเติมปี พ.ศ.  2545 ซึ ่งชํวยให๎การปูองกัน
ควบคุมโรคไข๎เลือดออกได๎ผลดี  สามารถลดจ านวนแหลํง
เพาะพันธุ์ยุงลาย  จ านวนลูกน ้ายุงลายและลดอุบัติการณ์
การเกิดโรคนี ้ด ๎วย  อีกทั ้งประชาชนเกิดพฤติกรรมการ
ปูองกันโรคที่ดีและมีกิจกรรมก าจัดลูกน ้าตํอเนื่อง  ดังนั้น
กฎหมาย  จึงเป็นเครื ่องมือหนึ ่งท ี ่ควรน ามาใช ๎ร ํวมกับ
มาตรการอ่ืนๆ  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องพบวํา ใน
พื้นที่ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 
มีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการออกข๎อบัญญัติเพื่อใช๎ใน
การควบคุมโรคไข๎เลือดออก โดยการควบคุมก าจัดแหลํง
เพาะพันธ์ุลูกน ้ายุงลาย จ านวน 9 แหํง แบํงเป็นเทศบาล 1 
แหํง และ องค์การบริหารสํวนต าบล  8 แหํง  ซึ ่งผลการ
ด าเนินงานภายหลังการออกข๎อบัญญัตินั้น ปัจจุบันยังไมํมี
รายงานการศึกษาวิจัย วําผลของการออกข๎อบัญญัติในการ
ปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออกน้ันเป็นอยํางไร  
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ด๎วยเหต ุผลด ังกลําว จึงจ  าเป ็นต๎องประเมินผลการใช๎
ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้า
ยุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  เพื่อให๎ทราบประสิทธิผลของการด าเนินงาน โดย
ผลสัมฤทธิ ์ที ่ได๎จะเป็นประโยชน์อยํางยิ ่งตํอการก าหนด
นโยบาย  เพื ่อการปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออกของ
องค์กรปกครองส ํวนท ๎องถ ิ ่นในอนาคต และเป ็นการ
ตอบสนองนโยบายร ัฐบาลในการถํายโอนภาระกิจการ
ปูองกันควบคุมโรคสูํท๎องถิ่นตํอไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินผลการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการ
ควบค ุมแหล ํง เพาะพ ันธ ุ ์ล ูกน  ้ าย ุ งลายพาหะน  าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   

2. เพื่อศึกษารูปแบบในการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นใน
การควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ  

3. เพื ่อวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค ปัจจัยแหํง
ความส าเร็จ และข๎อเสนอแนะที่มีประโยชน์ที่เกิดจากการ
บังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์
ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 
3.วัสดุและการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา เป ็นการวิจ ัยเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Research) 
 ประชากร คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ ่น ที่มี
การใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้า
ยุงลาย ในพื้นที่ ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 9 แหํง 
กลุํมตัวอยําง กลุํมตัวอยํางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มีการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นใน
การควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย  จ านวน 9 แหํง
  
 การรวบรวมข๎อมูล ด าเนินการวิจัยระหวํางเดือน
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557  เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎
การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุํม แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎

ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 
4.ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยในการศึกษาแบํงเป็น 2 สํวน ดังน้ี 
สํวนที่ 1 ประเมินผลการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการ
ควบค ุมแหล ํง เพาะพ ันธ ุ ์ล ูกน  ้ าย ุ งลายพาหะน  าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ผลการว ิ เ คราะห ์ ข ๎ อม ู ลท ั ่ ว ไปของผ ู ๎ ตอบ
แบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิงร๎อยละ 78.50 สํวนใหญํอายุ 50 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 46  มี
สถานภาพค ู ํ ร ๎ อยละ 71.5  ม ีการศ ึกษาอย ู ํ ในระด ับ
ประถมศึกษาหรือต ่ากวํามากที่สุดร๎อยละ 66.5  สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพเกษตรกร ร๎อยละ 58.75 และมีรายได๎สํวน
บุคคลโดยเฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 5,000 บาท มากที่สุด ร๎อย
ละ 72.25 ตามล าดับ 

การได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการใช๎ข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน า
โรคไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ ่นพบวํา 
แหลํงข๎อมูลที่ได๎รับข๎อมูลขําวสารมากที่สุด คือ หอกระจาย
ขําวในหมํูบ๎านร๎อยละ 97 รองลงมา ได๎แกํวิทยุชุมชนร๎อยละ 
87 และจากบุคคลในครอบครัวร๎อยละ 71 สํวนแหลํงข๎อมูล
ที่ได๎รับข๎อมูลขําวสารน๎อยที่สุด คือ จากการประชุม ร๎อยละ 
4.0  

ความต๎องการให ๎ม ีการประชาสัมพ ันธ์ข ๎อมูล
ขําวสารเกี ่ยวกับการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่นของประชาชน
พบวํา ประชาชนมีความต๎องการให๎มีการประชาสัมพันธ์การ
ใช๎ข๎อบัญญัติผํานทางหอกระจายขําวมากที่สุด ร๎อยละ 44.7 
รองลงมาคือ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ร๎อยละ 23.7 และ ผํานทาง
สื่อโทรทัศน์ ร๎อยละ 13.6 ตามล าดับ 

ระดับการปฏิบัติ ของการรับรู๎และการปฏิบัติตาม
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นของประชาชนในพื้นที ่ พบวํา ภาพรวม
ของระด ับการปฏิบัติ ของการร ับร ู ๎และการปฏิบ ัติตาม
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นของประชาชน การปฏิบัติมาก ( = 4.01) 
เมื ่อแยกรายข๎อพบวํา คนในครอบครัวดูแลจัดการไมํให๎มี
แหลํงเพาะพันธ์ุลูกน ้ายุงลายทุกสัปดาห์ มีการปฏิบัติมาก ( 
= 4.16) รองลงมา ประชาชนสํวนใหญํปฏิบัติตามข๎อบัญญัติ
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ท๎องถ ิ ่น มีการปฏิบัติมาก ( = 3.83) และ ปฏิบัติตาม
ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้า
ยุงลายมีการปฏิบัติมาก ( = 3.80) สํวนประชาชนสํวนใหญํ 
ไมํให ๎ความรํวมมือกับเจ๎าหน๎าท ี ่ในการปฏิบ ัต ิงานตาม
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น มีการปฏิบัติปานกลาง ( = 2.73) 
ระดับความพึงพอใจภายหลังการประกาศใช๎ข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นของประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมมีความพึงพอใจมาก 
( = 3.88) เมื่อแยกรายประเด็น พบวํา ประชาชนมีความ
ภูมิใจที ่ต  าบลของทํานมีข๎อบัญญัติในการควบคุมแหลํง
เพาะพันธ์ุลูกน ้ายุงลาย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 
4.08) รองลงมา คือ ความรํวมแรงรํวมใจของชาวบ๎านในการ
ก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ุยุงลายดีขึ้น( = 3.99)และลูกน ้ายุงลาย
ที่บ๎านทํานลดลง  หลังจากบังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น( = 
3.92) สํวนยุงลายในหมู ํบ๎านลดลง  หลังจากบังคับใช๎
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น มีความพึงพอใจน๎อยที่สุด ( = 3.69) 
 ความคิดเห็นการประกาศใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นของ
ประชาชนในพื้นที่พบวํา การรณรงค์ท าลายแหลํงเพาะพันธุ์
ยุงลายเป็นสิ ่งจ าเป็นตํอการปูองกันควบคุมไข๎เลือดออก 
ประชาชนเห็นด๎วยมากที ่สุด ร๎อยละ 99.5 รองลงมา คือ 
การก าจัดพาหะน าโรคไข๎เลือดออกจะต๎องอาศัยการมีสํวน
รํวมจากประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ ร ๎อยละ 99.3 และการ
ประชาสัมพันธ์เป ็นสิ ่งจ  าเป ็นต ํอการแก๎ไขปัญหาโรค
ไข๎เลือดออก ร๎อยละ 98 สํวน การใสํทราย อะเบท เพื ่อ
ก าจัดยุงพาหะน าโรคไข๎เลือดออกท าให๎เกิดอันตรายตํอ
สุขภาพ ประชาชนเห็นด๎วยน๎อยที่สุด ร๎อยละ 28.0 
 การปฏิบัติการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ล ูกน ้า
ยุงลายพาหะน าโรคไข ๎เล ือดออกของประชาชนในพื ้นที่  
พบวํา ประชาชนเปลี ่ยนถํายน ้าในภาชนะที ่มีน ้าขังทุก
สัปดาห์ ม ีการปฏิบัติสูงสุด ร๎อยละ 84.5 รองลงมา คือ 
ก าจัดเศษภาชนะเหลือใช๎ที่มีน ้าขังบริเวณในและนอกบ๎าน  
ร๎อยละ 80.5  การก าจัดเศษวัสดุ เชํนกะลา ถ๎วยชามแตก 
หรือยางรถยนต์ที่ไมํใช๎ ร๎อยละ 80.0 สํวนก าจัดตอไม๎/โพรง
ไม๎/กระบอกไม๎ไผํ บริเวณบ๎านหรือในสวน มีการปฏิบัติน๎อย
ที่สุด ร๎อยละ 72.0 
สํวนที ่ 2 รูปแบบการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการควบคุม
แหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล พบวํา รูปแบบการใช๎ข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน า
โรคไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีทั้งสิ้น 4 
รูปแบบ ได๎แกํ รูปแบบที่ 1 รูปแบบการด าเนินงานปูองกัน
ควบค ุมแหล ํง เพาะพ ันธ ุ ์ล ูกน  ้ าย ุ งลายพาหะน  าโรค
ไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ที่ใช๎ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน รูปแบบที่ 2 
รูปแบบการด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้า
ยุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยใช๎สามผู๎น าในการขับเคลื ่อนการ
ด าเนินงาน รูปแบบที ่ 3 รูปแบบการด าเนินงานปูองกัน
ควบค ุมแหล ํง เพาะพ ันธ ุ ์ล ูกน  ้ าย ุ งลายพาหะน  าโรค
ไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
โดยใช๎ภาคีเครือขํายด าเนินงาน  และ รูปแบบที่ 4 รูปแบบ
การด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย
พาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น โดยใช๎เครือขํายเยาวชนเป็นผู๎ด าเนินงาน ซึ่งแตํ
ละรูปแบบมีความแตกตํางกันตามบทบาทความรับผิดชอบ
หลัก แตํมีความคล๎ายคลึงกันในสํวนข๎องขั้นตอนการกํอตัว
ขึ้นของรูปแบบ โดยพบวํารูปแบบการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น
ในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ ่น กํอตัวขึ้น 2 
แบบ โดยแบบแรกนั้นเกิดจาก ทีมสร๎างเสริมสุขภาพต าบล
เป็นผู ๎ข ับเคลื ่อนกระบวนการด าเนินงาน ในเรื ่องของการ
จัดท  าแผนงานโครงการ การว ิ เคราะห์  ป ัญหา การ
ประเมินผลการด าเนินงานควบคุมโรคไข๎เลือดออกที ่ผําน
มาแล๎วคืนข๎อมูลให๎ชุมชนและท๎องถิ่นผํานเวทีประชาคมเพื่อ
หาแนวทางการแก๎ไขปัญหาเรื ่องโรคไข๎เลือดออก โดยการ
ออกข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเป็นหนึ่งในกิจกรรมส าคัญเพื่อแก๎ไข
ปัญหา แล๎วให๎ทีมสร๎างเสริมสุขภาพเป็นผู๎ด าเนินการเสนอ
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ
ออกข๎อบัญญัติตํอไป แบบที่สองเป็นการขับเคลื่อนการออก
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น โดยทีมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เอง  
โดยพบวํา ทั้ง 4 รูปแบบการด าเนินงานน้ัน มีการด าเนินงาน
คล๎ายคลึงกันคือ กิจกรรมในการด าเนินงานก าจัดลูกน ้า
ยุงลาย เชํน การก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ุยุงลาย ใช๎มาตรการ 3 
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มาตรการหลัก ค ือ มาตรการทางกายภาพ ปร ับปร ุง
สภาพแวดล๎อม และมาตรการทางชีวภาพ รวมทั ้งการ
ด าเนินงานอยํางตํอเน่ือง เป็นประจ า โดยอาศัยความรํวมมือ
จากทุกภาคสํวน(ภาครัฐและประชาชน) เกิดการมีสํวน
รํวมกันของกลุํมเครือขํายสุขภาพในชุมชนประชาชน และ
ผู ๎น  าช ุมชนการประสานงานซึ ่งก ันและกันซึ ่งส ํงผลให๎
ประชาชนมีความตื่นตัว และตระหนักในเรื่องของอันตราย
จากโรคไข๎เลือดออกการระบาดของโรค และการปูองกันการ
เกิดโรคไข ๎เล ือดออกมากขึ ้น โดยกิจกรรมสํวนใหญํจะ
สํงเสริมให๎ประชาชนเป็นผู๎มีบทบาทหลักในการก าจัดพาหะ
น าโรคและแหลํงเพาะพันธ์ุในบริเวณบ๎านของตนเอง  
สํวนที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นใน
การควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  

โดยพบวํา ทั้ง 4 รูปแบบ มีผลการประเมินด๎าน
ความรู๎ ทัศนคติ พฤติกรรมและการปฏิบัติตนภายหลังมีการ
ใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้า
ยุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออก ดังนี้ ด๎านความรู๎ภายหลัง
การด าเนินงาน ประชาชนมีความรู๎และการรับรู๎ในการปฏิบัติ
กิจกรรมก าจัดและท าลายแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลายใน
ระดับดีในรูปแบบที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร๎อยละ 45,57,69 
และ 55 มีทัศนคติในการปฏิบัติกิจกรรมก าจัดและท าลาย
แหลํงเพาะพันธ์ลูกน ้ายุงลายในระดับดี รูปแบบที่ 1,2,3 และ 
4  คิดเป็นร๎อยละ 65, 67, 60 และ 64 มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมก าจัดและท าลายแหลํงเพาะพันธ์ลูกน ้า
ยุงลายในระดับดี รูปแบบที่ 1,2,3 และ 4 คิดเป็นร๎อยละ 
60, 75, 63 และ 48 สํวน การส ารวจคําดัชนีลูกน ้ายุงลาย
รูปแบบที่ 1,2,3 และ 4 พบวําคํา HI เทํากับ 17.5, 25, 
22.5, 20 และ CI เทํากับ 12, 13, 9, 15 เป็นต๎น 
จากการสัมภาษณ์พบวําปัญหาการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 

1. ปัญหาด๎านเจ๎าหน๎าที ่ผู ๎ปฏิบัติงาน ขาดการ
พัฒนาศักยภาพด๎านการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น เชํน ผู๎มี
อ านาจยังไมํมีการด าเนินการเปรียบเทียบปรับอยํางจริงจัง
กรณีการพบลูกน ้ายุงลาย เน่ืองจากกลัวผลทางด๎านการเมือง 
ผู๎ปฏิบัติงานไมํมีความเชี่ยวชาญในการออกค าสั่ง ไมํมีความ

เข๎าใจกระบวนการออกค าสั ่ง และ การท าแบบฟร์อมท า
ค าสั่ง เป็นต๎น 

2.ขาดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนผู๎มี
สํวนได ๎เส ียได ๎ทราบถึง ส ิ ่งท ี ่ต ๎องปฏิบัต ิ ข ๎อห ๎าม และ
บทลงโทษกรณีฝุาฝืนข๎อบัญญัติท๎องถิ่น รวมทั้งแนวปฏิบัติ
และการด าเนินการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มี
หน๎าที่และผู๎เก่ียวข๎อง  
3.ขาดการก ากับติดตามการด าเนินการตามข๎อบัญญัติ เชํน 
กรณีบ๎านพบลูกน ้ามีการเตือนกํอนปรับ แล๎วติดตามการ
แก๎ไข โดยสํวนใหญํไมํมีเจ๎าหน๎าที่หรือคณะกรรมการในการ
ติดตามผลการด าเนินงานอยํางตํอเน่ือง 
4.ขาดการมีสํวนรํวมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยพบวํา 
การใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่นนั ้นมีเพียงองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับสาธารณสุขเทํานั้นที่รํวมในการด าเนินงาน ขาด
การมีสํวนรํวมจากโรงเรียน ปกครอง เกษตร ในการรํวม
ด าเนินการขับเคลื่อนการใช๎ข๎อบัญญัติทํองถิ่นในพื้นที่ 
 
 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานได๎แกํ  

1) ในขั ้นตอนการจัดท าข๎อบ ัญญัต ิส ํวนใหญํ
ประชาชนในชุมชนเห ็นความส าค ัญและมีส ํวนร ํวมใน
กิจกรรมทุกขั้นตอน รํวมคิด รํวมท า รํวมด าเนินงาน  

2) กระบวนการสร๎างเครือขํายเพื่อสํงเสริมการ
ท างานมีกระบวนการอยํางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดย
กระบวนการสร๎างเครือขําย กระบวนการสร๎างรูปแบบการ
ด าเนินงานทุกกระบวนการใช๎กระบวนการกลุํมเป็นเครื่องมือ
ท าให๎การขับเคลื่อนงานที่เกิดจากความต๎องการของชุมชน 
เป็นการรํวมคิด รํวมวางแผนจากชุมชน ชุมชนเป็นเจ๎าของ
ยํอมท าให๎การด าเนินงานได๎รับความรํวมมืออยํางดี   

3) การท างานเป็นทีม การมีส ํวนรํวมในการ
ประเมินผลการท างานของทีมมีการประเมินผลการท างาน 
เป็นระยะ โดยสมาชิกทุกคนมีสํวนรํวมในการประเมินผลงาน 
ท าให๎สมาชิกได๎ทราบความก๎าวหน๎าของงานปัญหา อุปสรรค
ที ่ เก ิดขึ ้น รวมทั ้งพัฒนากระบวนการท างาน หร ือการ
ปรับปรุงแก๎ไขรํวมกัน 
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5. สรุปและเสนอแนะ  
การประเมินผลรูปแบบการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นใน

การควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรค
ไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ ่นพบวํา เป็น
เครื่องมือหนึ ่งในการสํงเสริมกระบวนการด าเนินงานของ
บุคลากรผู ๎ปฏ ิบัต ิงานในพื ้นท ี ่  และสนับสนุนให ๎ม ีการ
ด าเนินงานก าจัดพาหะน าโรค รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
จึงมีรูปแบบการด าเนินงานที่แตกตํางกันในแตํละพื้นที่ อัน
เกิดจากข๎อมูลสภาพปัญหาและบริบททางสังคม และ การมี
สํวนรํวมของหนํวยงานของแตํละพื้นที่เป็นหลัก โดยพบวํามี
การด าเนินงานใน 4 รูปแบบ ได๎รูปแบบที่ 1 รูปแบบการ
ด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลาย
พาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ที่ใช๎ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน 
รูปแบบที ่ 2 รูปแบบการด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํง
เพาะพันธ์ุลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณา
การขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยใช๎สามผู๎น าในการ
ขับเคล ื ่อนการด  าเน ินงาน ร ูปแบบท ี ่  3 ร ูปแบบการ
ด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้ายุงลาย
พาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น โดยใช๎ภาคีเครือขํายด าเนินงาน  และ รูปแบบที่ 
4 รูปแบบการด าเนินงานปูองกันควบคุมแหลํงเพาะพันธุ์
ลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกแบบบูรณาการของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยใช๎เครือขํายเยาวชนเป็นผู๎
ด าเนินงาน ซ่ึงแตํละรูปแบบความแตกตํางดังกลําวขึ้นอยูํกับ
สภาพ บริบทของสังคม รวมทั ้งความพร ๎อมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํสิ่งที่คล๎ายคลึงกันคือ กิจกรรมใน
การด าเนินงานก าจัดลูกน ้ายุงลาย ซึ่ งยังคงหลักการและ
มาตรการเดียวกัน คือ การก าจัดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลาย ใช๎
มาตรการ 3 มาตรการหลัก คือ มาตรการทางกายภาพ เชํน 
การปิดฝาภาชนะ  เปลี ่ยนน ้าทุก 7 วัน และ ปร ับปรุง
สภาพแวดล๎อม สํวนมาตรการทางชีวภาพ คือ การปลํอย
ปลากินลูกน ้า เชํน ปลาหางนกยุง และ มาตรการทางเคมี 
โดยการใสํทรายก าจัดลูกน ้ายุงลาย  รวมทั้ง การด าเนินงาน
อยํางตํอเน่ืองเป็นประจ า โดยอาศัยความรํวมมือจากทุกภาค
สํวน(ภาครัฐและประชาชน) เกิดการมีสํวนรํวมกันของกลุํม
เครือขํายสุขภาพในชุมชนประชาชน และผู ๎น าชุมชนการ

ประสานงานซ ึ ่ งก ันและก ันรวมท ั ้ งการให ๎ส ุขศ ึกษา
ประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง ซึ่งสํงผลให๎ประชาชนมีความ
ต ื ่ นต ัว  และตระหน ักในเร ื ่ องของอ ันตรายจากโรค
ไข๎เลือดออกการระบาดของโรค และการปูองกันการเกิดโรค
ไข๎เลือดออกมากขึ้นซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของรัชนี  
ถิตย์ประเสริฐ  พบวํา แนวทางในการปูองกันควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก ซ่ึงประกอบด๎วยกิจกรรม  

1. แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางใน
การปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก  

2. กิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เร ื ่องการ
ปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก  

3. กิจกรรมจัดหาทรายเคมีก าจัดลูกน ้ายุงลาย  
4. กิจกรรมรณรงค์ท าลายแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้า

ยุงลาย  
5. กิจกรรมส ารวจลูกน ้ายุงลายทุกสัปดาห์  
6. กิจกรรมประกวดบ๎านปลอดลูกน ้ายุงลาย เป็น

ต๎น 
โดยกิจกรรมการด าเนินงานในรูปแบบการก าจัด

พาหะน าโรคไข๎เลือดออกสํวนใหญํจะสํงเสริมให๎ประชาชน
เป็นผู ๎มีบทบาทหลักในการก าจัดพาหะน าโรคและแหลํง
เพาะพันธุ ์ ในบริเวณบ๎านของตนเอง เป็นการสร ๎างพลัง
อ านาจ (Empowerment) แกํประชาชนในการแก๎ปัญหา
โรคไข๎เลือดออกในชุมชนโดยมํุงเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน
ซึ ่งเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิร ูประบบสุขภาพ  ท าให๎
สามารถลดปัจจัยที่จะกํอให๎เกิดความอํอนแอในชุมชน จึงท า
ให๎การแก๎ปัญหามีประสิทธิภาพและเกิดความตํอเนื่องยั่งยืน
รวมทั้งการเกิดสัมพันธภาพที่ดีตํอกันของสมาชิกชุมชนนั้นซึ่ง
สัมพันธภาพที ่เกิดขึ้นจะสํงผลตํอผลผลิตที่ต๎องการดังเชํน
สัมพันธภาพของครอบครัวเพื่อนและชุมชนมีความส าคัญใน
การให๎ค าแนะน าแกํบุคคลในชุมชนเพื่อให๎บุคคลนั้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปูองกันโรค 

สํวนผลการประเมินการประเมินผลรูปแบบการใช๎
ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่นในการควบคุมแหลํงเพาะพันธุ ์ลูกน ้า
ยุงลายพาหะน าโรคไข๎เลือดออกขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ด๎านความรู๎ ทัศนคติ และ พฤติกรรมของประชาชน
ภายหลังการใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่น จะเห็นวําประชาชนมี
ความรู๎และการรับรู๎ในการปฏิบัติกิจกรรมก าจัดและท าลาย
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แหลํงเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายทั้ง 4 รูปแบบอยูํในระดับดี มี
ทัศนคติในการปฏิบัติกิจกรรมก าจัดและท าลายแหลํงเพาะ
พันธ์ลูกน ้ายุงลายในระดับดี และพฤติกรรมในการปฏิบัติ
กิจกรรมก าจัดและท าลายแหลํงเพาะพันธ์ลูกน ้ายุงลายใน
ระดับดี และแตํคําดัชนีลูกน ้ายุงลาย ยังเกินคํามาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก ( HI ≤ 10 , CI = 0) ซึ่งสะท๎อนให๎เห็น
วํา การลดคําดัชนีลูกน ้ายุงลายจ าเป็นจะต๎องด าเนินกิจกรรม
หลายอยําง เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข๎องหลายปัจจัย โดย
การใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สํงเสริมการมี
ส ํวนร ํวมของช ุมชนในการท  าลายและควบคุมแหล ํง
เพาะพันธ์ุยุงลายเทําน้ัน โดยพบปัญหาจากการใช๎ข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่น ได๎แกํ ผู๎มีอ านาจยังไมํมีการด าเนินการเปรียบเทียบ
ปรับอยํางจริงจังกรณีการพบลูกน ้ายุงลาย ผู๎ปฏิบัติงานไมํมี
ความเชี่ยวชาญในการออกค าสั่ง ขาดการประชาสัมพันธ์ถึง
บทลงโทษกรณีฝุาฝืนข๎อบัญญัติท๎องถิ่น รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่และผู๎เก่ียวข๎องในการด าเนินงาน ซึ่ง
จากปัญหาดังกลําวอาจสะท๎องให๎เห็นวํา ย ังไมํม ีการใช๎
ข ๎อบ ัญญ ัต ิท ๎องถ ิ ่นแบบจร ิงจ ังและต ํอเนื ่องส ํงผลต ํอ
ประสิทธิผลการด าเนินงาน หากมีการปรับปรุงและแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวอาจสํงผลตํอประสิทธิผลการด าเนินงานได๎ดี
ขึ้น การใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นสามารถใช๎ได๎ดีระดับหน่ึงในด๎าน
การสํงเสริมการมีสํวนรํวม แตํการใช๎นั้นจะต๎องเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่และสภาพสังคม วัฒนธรรม และใช๎รํวมกับ
มาตรการควบคุมโรคไข๎เลือดออกอื่นๆด๎วย(บูรณาการ) ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศ ึกษาของ สังคมศุภรัตนกุลและคณะ 
(19)ที ่ศึกษารูปแบบการปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก      
ชึ่งพบวํา รูปแบบของการเฝูาระวังปูองกันโรคไข๎เลือดออกใน
อนาคตจะต๎องสามารถ เชื่อมโยงหลายๆ ปัจจัยมาผสมผสาน
กันซ่ึงประกอบด๎วย ปัจจัยด๎านพยาธิ สภาพของโรคที่เกิดขึ้น
ปีเว๎นปีหรือปีเว๎นสองปี การมีสํวนรํวมของชุมชนทั้งในเมือง
และชนบท นโยบายท๎องถิ่น นโยบายรัฐบาลและพฤติกรรม
ของชุมชน รํวมกัน 
 
6.ข๎อเสนอแนะ  

ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย สรุปได๎ดังน้ี 
1. การพัฒนาศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงาน

และผู ๎เกี่ยวข๎อง ด๎านการบังคับใช๎ข๎อบัญญัติท๎องถิ ่น เชํน 

เหต ุผลความจ  าเป ็นในการบ ังค ับใช ๎การด  าเน ินการ
เปรียบเทียบปรับ การออกค าสั่ง การท าแบบฟร์อมท าค าสั่ง 
เป็นต๎น 
2.การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนผู๎มีสํวนได๎เสียได๎
ทราบถึง สิ่งที่ต๎องปฏิบัติ ข๎อห๎าม และบทลงโทษกรณีฝุาฝืน
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น รวมทั ้งแนวปฏิบัติและการด าเนินการ
บังคับใช๎ข๎อบัญญัติของเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีหน๎าที่และผู๎เก่ียวข๎อง  
3.การก ากับติดตามการด าเนินการตามข๎อบัญญัติ เชํน กรณี
บ๎านพบลูกน ้า การแตํงตั้งคณะกรรมการในการติดตามผล
การด าเนินงานอยํางตํอเน่ือง 

4.สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
เชํนโรงเรียน ปกครอง เกษตร ท๎องถิ ่นและหนํวยงานที่
เก่ียวข๎องอ่ืนๆในพื้นที่ ในการรํวมด าเนินการขับเคลื่อนการ
ใช๎ข๎อบัญญัติทํองถิ ่นในพื ้นที ่ตามบทบาทหน๎าที ่ โดยให๎
หนํวยงานสาธารณสุขท าหน๎าที ่ วิ เคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ปัญหา ชี ้เปูาพื ้นที ่เสี ่ยง โดยน าข๎อมูลมาใช๎
ประโยชน์ในการวางแผนรํวมกับเครือขํายเพื ่อเฝูาระวัง
ควบคุมโรค ผลักดันให๎เกิดการเลือกใช๎มาตรการในการ
ควบค ุมแหล ํง เพาะพ ันธ ุ ์ล ูกน  ้ าย ุ งลายพาหะน  าโรค
ไข๎เลือดออกที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และควรมีการ
ทบทวนวิธีการควบคุมโรคที่เหมาะสม ในพื้นที่ตํอไป 
 
7.บรรณานุกรม 
ส านักงานควบคุมโรคไข๎เลือดออก. 2545. โรคไข๎เลือดออก

ฉบับเกียรณก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแหํงประเทศไทย. 

ส านักโรคติดตํอน าโดยแมลง [Internet]. กรุงเทพฯ: ส านัก
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