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การประเมินการเลือกใช้ นวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย เป็ นงานวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อพัฒนาสู่งาน
ประจํา (R2R) เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้น
143 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
กลาง ค่ าสูงสุด และค่าตํ่าสุด ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่ างเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 69.23 เพศชาย
ร้ อยละ 30.77 มีอายุต้งั แต่ 14 ถึง 77 ปี อายุเฉลี่ย 48.2 ปี (SD=13.13 ปี ) มีสถานภาพสมรส คู่
มากที่สุด ร้ อยละ 69.93 รองลงมาสถานภาพสมรสหม้ าย ร้ อยละ 17.48 บทบาทในชุ มชนเป็ น
แกนนําสุข ภาพครอบครั ว มากที่สุด ร้ อยละ 79.74 ประมาณ 3 ใน 4 มีอาชี พเกษตรกรรม มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาท (Median 5,000 บาท) มีระดับการศึกษา
สูงสุด ระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้ อยละ 69.23 ด้ านเหตุผลการเลือกใช้ นวั ตกรรมปู นแดง
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี เ หตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ น วั ต กรรมปู น แดงในระดั บ สู ง ทุ ก ด้ า นมากที่สุ ด
โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยี และด้ านทรัพยากร กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ นวัตกรรมปูนแดงในระดับสูง
ร้ อยละ 74.83 และร้ อยละ 71.33 ตามลําดับ และพบการเลือกใช้ นวัตกรรมปูนแดงในระดับตํ่า
ด้ านลักษณะนวัตกรรม และด้ านความร่วมมือระหว่างสาขาและโครงการ ร้ อยละ 2.80 และร้ อยละ
0.70 ตามลําดับ ในการดําเนินงานสุขภาพชุมชนควรมีการจัดทํานวัตกรรมที่ช่วยในการส่งเสริม
สุขภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานทางด้ านสาธารณสุขในชุมชน
คําสําคัญ: นวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย, การประเมินนวัตกรรมดอนช้าง
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The assessment of choosing red‐lime innovation to eliminate Aedes Aegypti lavas is
the research supporting Routine to Research (R2R). It is a cross‐sectional survey
research. The qualitative data was collected by interviewing. The participants were
143 family health leaders. The data was analyzed using descriptive statistics,
numbers and percentage and using average, standard deviation, median, maximum
and minimum. The results of the study were as follows. 69.23 percent of the
participants were female and the other 30.77 were male. Their ages arranged from
14 to 77 years old. The average year was 48.2 years old (SD=13.13 years). Their
mainly marital status was married 69.93 percent and 17.48 percent was
widowhood. Mostly, their roles in the community were family health leaders, 79.74
percent. Three in four participants were agriculturists. Their monthly income
ranged from 2,000 to 20,000 baht (Median: 5,000 baht). Their highest education
level was primary school, 69.23 percent. In the aspect of choosing red‐lime
innovation, the results showed that the participants chose high level of the
innovation especially technology and resource, 74.83 percent and 71.33 percent
respectively. The low level of choosing innovation was related to innovation and the
cooperation between branches and projects, 2.80 percent and 0.70 percent
respectively. According to the performance dealing with community health, there
should be some innovations which help promoting health and support the work
performance of public health institutes in the community.
Keyword: red‐lime innovation for eliminating Aedes Aegypti lavas, the assessment of
Don Chang innovation
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บทนํา
โรคไข้ เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever,
DHF) เป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีลักษณะ
ข อ ง โ ร ค ที่ สํ า คั ญ คื อ มี ไ ข้ ร่ ว ม กั บ อ า ก า ร เ ลื อ ด อ อ ก
(Hemorrhagic) และอาจมีอาการตับโตร่วมด้ วย ในบางราย
อาจมีอาการช็อกถึง ตายได้ โรคไข้ เ ลื อดออกนี้ มียุง ลายเป็ น
พาหะนําโรคที่สาํ คัญ และจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่นาํ โดยยุง
(Mosquito bone hemorrhagic fever) โรคไข้ เลือดออกมี
ความแตกต่างจากโรคไข้ เด็งกี่ (Dengue fever, DF) เดิมที่มี
อาการไม่รุนแรงซึ่งในเด็กจะมีอาการเป็ นไข้ และอาจมีผ่ืนร่ วม
ด้ วย ส่วนในผู้ใหญ่ จะมีอาการไข้ สูง ปวดเมื่อยตามกล้ ามเนื้อ
และมี ผ่ื น อาการปวดเมื่ อ ยตามกล้ า มเนื้ อและข้ อ อาจจะมี
อาการรุนแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการถึงเสียชีวิต ดังนั้นจึง
แตกต่างจากโรคไข้ เลือดออก ซึ่งมีอาการเลือดออกร่ วมและ
อาจมีอาการช็อกด้ วย สําหรับประเทศไทยเกิดโรคไข้ เลือดออก
ระบาดใหญ่ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ที่กรุงเทพฯ ในระยะ 5 ปี
ต่ อจากนั้นก็มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออกทุ กปี ส่วนใหญ่
จากกรุงเทพฯ และธนบุรี การระบาดเป็ นแบบปี หนึ่งสูงและปี
ถัดมาลดตํ่า หลังจากนั้ นโรคไข้ เลือดออกได้ แพร่ กระจายไป
ตามจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็ นหัวเมืองใหญ่ท่มี ีประชากร
หนาแน่ น และการคมนาคมสะดวก โรคไข้ เลื อ ดออกจะ
แพร่ กระจายอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดก็พบว่ ามีรายงานผู้ป่วย
ด้ ว ยโรคนี้ จากทุ ก จั ง หวั ด ของประเทศไทยและรู ป แบบการ
ระบาดของโรคไข้ เลือดออกก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็ น
แบบปี เว้ นปี มาเป็ นแบบสูง 2 ปี แล้ วลดตํ่าลง หรือลดตํ่าลง 2
ปี แล้ วเพิ่ มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2530 เกิดการระบาดครั้ งใหญ่
ที่ สุ ด ของโรคไข้ เลื อ ดออกในประเทศไทย คื อ มี ผ้ ู ป่ วยถึ ง
174,285 ราย (อัตราป่ วย 325.13 ต่อแสนประชากร) ในปี
พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย 63,657 ราย (คิดเป็ น
อัตราป่ วย 101.36 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต 75 ราย
(คิดเป็ นอัตราตาย 0.12 ต่อแสนประชากร คิดเป็ นอัตราป่ วย
ตายร้ อยละ 0.12) ปี พ.ศ. 2547 มีรายงานผู้ป่วย 39,135 ราย
(คิดเป็ นอัตราป่ วย 62.04 ต่อแสนประชากร) และเสียชีวิต
48 ราย (คิดเป็ นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร คิดเป็ น
อัตราป่ วยตายร้ อยละ 0.12) จังหวัดขอนแก่นเป็ นจังหวัดหนึ่ง
พบโรคไข้ เลือดออกระบาด โดยเฉพาะเขตพื้นที่อาํ เภอเมือง
ขอนแก่ น พบจํา นวนผู้ ป่ วยไข้ เ ลื อ ดออกสู ง ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด
ขอนแก่ น (สํานั กงานสาธารณสุขจัง หวั ดขอนแก่ น , 2554)
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํา บลดอนช้ า งเป็ นหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขที่ดาํ เนินการป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลือดออกในเขต
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พื้นที่รับผิดชอบร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน
ในพื้นที่จึงได้ หาแนวทางในการป้ องกันและกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย
ที่ใช้ วัสดุท่หี าได้ ง่ายและราคาถูกในพื้นที่ โดยพบว่าปูนแดงที่
ใช้ กิน หมากสามารถกํา จั ด ลู ก นํา ยุ ง ลายได้ ทีม สุ ข ภาพของ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลดอนช้ างจึ ง ได้ จั ด ทํา
“นวั ต กรรมปู น แดงกํา จั ด ลู ก นํ้ า ยุ ง ลาย” และรณรงค์ ใ ห้
ประชาชนในเขตพื้ นที่รั บ ผิ ด ชอบใช้ น วั ต กรรม และพบว่ า
ประชาชนนํานวัตกรรมไปใช้ กันอย่างแพร่ หลายส่งผลให้ ในปี
2554 ยั ง ไม่ พ บผู้ ป่ วยโรคไข้ เ ลื อ ดออกในเขตพื้ นที่ตํา บล
ดอนช้ าง

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อประเมินการเลือกใช้ “นวัตกรรมปูนแดงกําจัด
ลูกนํา้ ยุงลาย” และข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในการใช้ นวัตกรรมของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ดอนช้ าง

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสู่งาน
ประจํา (R2R) เชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-sectional
survey study) เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์ระหว่างพฤษภาคม 2553 ถึง พฤษภาคม 2554

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาํ บลดอนช้ าง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จํานวนทั้งสิ้น 1,096 คน
กลุ่มตัวอย่างกําหนดด้ วยการคํานวณขนาดตัวอย่าง
จากสู ต รการประมาณค่ า สั ด ส่ ว น และกํา หนดระดั บ ความ
เชื่อมั่นที่ 95% มีสูตรการคํานวณดังนี้ (อรุณ จิรวัฒน์กุล,
2549)
NZ2 / 2 P 1  P 
n 2
e  N  1  Z2 / 2 P 1  P 

n = ขนาดตัวอย่าง
N = แกนนําสุขภาพประจําครอบครั ว จํา นวน
ทั้งสิ้น 1,096 คน
Z = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 1.96
เมื่อกําหนดให้ ความเชื่อมั่น 95%
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p = ความสนใจในนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของปรีชา
โอฬาร (2553) เท่ากับ 0.64
e = ความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณที่แตกต่างไป
จากค่าจริง กําหนดให้ ความคาดเคลื่อน 10%
ดังนั้นค่า e = (0.64)(0.10)
e = 0.064
แทนค่าในสูตรได้ ขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 106 คน
แต่ เนื่องจากมีประชาชนสนใจในการจัดทํานวัตกรรมจึงเพิ่ม
ขนาดตัวอย่างเป็ น 143 คน และสุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple sampling random) โดยจับ
ฉลากแบบไม่ใส่คืน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แก่ แ บบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้ วย 2 ส่วนดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ ว ไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส บทบาทที่สาํ คัญในชุมชน อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ส่วนที่ 2 แบบประเมินการเลือกใช้ นวัตกรรม โดย
ผู้วิจัยสร้ างขึ้นเองโดยใช้ แนวคิดของอมร นนทสุต (2553)
ประกอบด้ ว ย 8 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นบุ ค ลากร
ด้ านทรั พยากร ด้ านกระบวนการ ด้ านความร่ วมมือระหว่ าง
สาขา ด้ านความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงการ ด้ านลั ก ษณะ
นวัตกรรม และด้ านพฤติกรรม จํานวน 40 ข้ อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ประกอบด้ วยการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมตํา ราทางวิ ช าการ เอกสาร
ประกอบ และงานวิ จั ย ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ผู้ วิ จั ย ไป
ปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํา นวน 3 ท่ า น ส่ ว น
การตรวจสอบความเชื่ อถือได้ (Reliability)
ของแบบ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู วิ จั ย ได้ นํา แบบสัม ภาษณ์ ท่ีไ ด้ รั บ การตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง เนื้ อหาและไปทดสอบใช้ ใ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในเขตพื้ นที่ อ ํา เภอเมื อ งขอนแก่ น
จํานวน 30 คน แล้ วนําแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ ไข ได้ ค่า
ดัชนีความเชื่อถือได้ ด้านการเลือกใช้ นวัตกรรมเท่ากับ 0.79

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประกอบด้ วยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ เพื่ อ
บรรยายข้ อมูลแบบแจงนับ (categorical data) และค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด ตํ่าสุด เพื่อบรรยาย
ข้ อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous data)
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ผลการวิจยั
ข้อมูลทัว่ ไป
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 69.2
เพศชาย ร้ อยละ 30.8 มีอายุต้ังแต่ 14 ถึง 77 ปี อายุเฉลี่ย 48.2
ปี (SD=13.13 ปี ) มีสถานภาพสมรส คู่ มากที่สุด ร้ อยละ 69.9
รองลงมาสถานภาพสมรสหม้ าย ร้ อยละ 17.5 บทบาทในชุ มชน
เป็ นแกนนําสุขภาพครอบครัว มากที่สุด ร้ อยละ 79.7 ประมาณ 3
ใน 4 มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ เฉลี่ยของบุคคลต่อเดือนตั้งแต่
2,000 ถึง 20,000 บาท (Median 5,000 บาท) มีระดับ
การศึ กษาสู งสุ ดระดั บประถมศึ กษา มากที่ สุ ด ร้ อยละ 69.2
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา ร้ อยละ 24.5

การเลือกใช้นวัตกรรม
(1) ด้า นเทคโนโลยี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
การเลื อ กใช้ นวั ต กรรมในระดั บสู ง มากที่ สุ ด ร้ อยละ 74.8
รองลงมาอยู่ ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 25.2 มีระดับคะแนน
ตั้ ง แต่ 13 ถึ ง 25 คะแนน คะแนนเฉลี่ ย 20.2 คะแนน
(SD=2.60) กลุ่มตัวอย่างให้ ข้อคิดเห็นว่านวัตกรรมปูนแดง
กําจัด ลูกนํา้ ยุงลาย เป็ นนวัตกรรมที่ไม่ต้องใช้ เทคโนโลยีข้ันสูง
มีการจัดทําที่ง่าย เพียงนําปูนแดงมาปั้ นแล้ วนํามาตากแดดให้
แห้ งก็สามารถนํามาใช้ ได้ และเมื่อใส่ลงในภาชนะเก็บนํา้ ก็ไม่มี
กลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมีกาํ จัดลูกนํา้ ประเภทอื่นๆ
(2) ด้า นทรัพ ยากร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารเลื อ กใช้
นวัตกรรมในระดับสูง มากที่สดุ ร้ อยละ 71.3 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้ อยละ 28.7 มีระดับคะแนนตั้งแต่ 15 ถึง
25 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 20.0 คะแนน (SD=2.54) กลุ่ม
ตัวอย่างให้ ข้อคิดเห็นว่ านวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย
สามารถหาวัตถุดิบการทําได้ ง่ายเนื่องจากปูนแดงสามารถหา
ซื้อได้ ท่วั ไปในท้ องตลาด และไม่ทาํ ลายสิ่งแวดล้ อม ในส่วนที่
เป็ นผ้ าห่อปูนแดงก็สามารถหาได้ ในครัวเรือนโดยเลือกจากผ้ า
ที่ไม่ใช้ แล้ วมาห่อ และใช้ ด้ายเย็บผ้ ามามัด
(3) กระบวนการ กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ นวัตกรรม
ปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลายในระดับสูง มากที่สุด ร้ อยละ 67.8
รองลงมาระดับปานกลาง ร้ อยละ 32.2 มีระดับคะแนนตั้งแต่ 18 ถึง
35 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 27.2 (SD=3.64) กลุ่มตัวอย่างให้
ข้ อคิ ด เห็ น ว่ า นวั ต กรรมปู น แดงกํ า จั ด ลู ก นํ้ า ยุ ง ลาย มี
กระบวนการผลิตที่ง่ายและมีข้นั ตอนไม่ยุ่งยาก ซึ่งกระบวนการ
ใช้ แ ละพั ฒนานวั ต กรรมก็ส ามารถอาศั ย การมีส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในชุมชนได้
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(4) บุคคล กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ นวัตกรรมปูนแดง
กํา จั ด ลู ก นํ้ า ยุ ง ลายในระดั บ สู ง มากที่ สุ ด ร้ อยละ 67.1
รองลงมาระดับปานกลาง ร้ อยละ 32.9 มีคะแนนตั้งแต่ 14 ถึง 25
คะแนน คะแนนเฉลี่ ย 19.6 คะแนน (SD= 2.59) กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ ข้อคิดเห็นว่ านวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย
ใช้ ได้ ดีในชุมชนเพราะสามารถใช้ ได้ กบั ทุกเพศทุกวัย และไม่มี
อันตราย และได้ ผลในระยะสั้น บุคคลในชุมชนและในครัวเรือน
สามารถผลิตนวัตกรรมใช้ เองได้ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อ
ยอดการใช้ นวัตกรรมในชุมชนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะอีก
มากมาย
(5) ลัก ษณะนวัต กรรม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กใช้
นวั ต กรรมปู น แดงกํา จั ด ลู ก นํ้า ยุ ง ลายในระดั บ สูง มากที่สุ ด
ร้ อ ยละ 64.3 รองลงมาระดับ ปานกลางร้ อยละ 32.9 และ
ระดั บ ตํ่า ร้ อ ยละ 2.8 มี ค ะแนนตั้ ง แต่ 11 ถึ ง 25 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย 19.5 (SD=2.84) กลุ่มตัวอย่างให้ ข้อคิดเห็นว่า
นวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย เป็ นนวัตกรรมที่สามารถ
นํ า ไปใช้ ในชุ ม ชนได้ ผลจริ ง ชั ด เจน ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้ อมในภาพรวมของชุมชน โดยเป็ นนวัตกรรมที่มี
แผนงานในการจั ด ทํา ที่ ชั ด เจนเป็ นขั้ น และเป็ นตอน และ
นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลดอนช้ างช่วยกันรณรงค์ให้ ใช้ นวัตกรรมส่งผลให้
มีผ้ ูใช้ นวัตกรรมที่กว้ างขาวงในชุมชน
(6) พฤติ ก รรม กลุ่ มตั ว อย่ า งเลื อ กใช้ น วั ต กรรม
ปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลายในระดับสูง มากที่สุด ร้ อยละ 61.5
รองลงมาระดับปานกลางร้ อยละ 38.5 มีคะแนนตั้งแต่ 17 ถึง
27 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 22.1 (SD=2.26) กลุ่มตัวอย่างให้
ข้ อคิดเห็นว่ า นวัตกรรมปู นแดงกําจัดลูกนํ้ายุ งลาย ส่งผลให้
ประชาชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยให้ ความสําคัญใน
การใช้ นวัตกรรมชิ้นนี้มากขึ้น เพราะการใช้ นวัตกรรมชิ้นนี้ไม่
ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงของวิ ถีชีวิต สามารถนําไปใช้ ใ น
ครัวเรือนโดยไม่กระทบกับการใช้ นาํ้ ในการอุปโภคและบริโภค
และนวั ต กรรมคงอยู่ ไ ด้ น านไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย หาก
เปรียบเทียบกับสารเคมีกาํ จัดลูกนํา้ ชนิดอื่น เช่ น Temephose
ที่ ต้ อ งเติ ม ในทุ ก 7 วั น แต่ ปู น แดง 1 ก้ อ นสามารถอยู่ ใ น
ภาชนะได้ 20 ถึง 30 วัน
(7) ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง ส า ข า แ ล ะ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งโครงการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กใช้
นวั ต กรรมปู น แดงกํา จั ด ลู ก นํ้า ยุ ง ลายในระดั บ สูง มากที่สุด
ร้ อ ยละ 53.2 รองลงมาระดั บ ปานกลาง ร้ อยละ 46.2 มี
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คะแนนตั้ ง แต่ 16 ถึ ง 32 คะแนน คะแนนเฉลี่ ย 25.8
(SD=3.01)
นวั ตกรรมปู นแดงกําจัดลู กนํ้ายุ ง ลายเป็ น
นวัตกรรมที่ใช้ ได้ กับทุกสาขาอาชีพไม่ว่าประชาชนจะมีระดับ
การศึกษาในระดับใดก็สามารถผลิต และนํานวัตกรรมชิ้นนี้ไป
ใช้ ในชุมชนและครัวเรือนของตนเองได้ นอกจากนี้นวัตกรรม
ชิ้นนี้ยังสามารถนําไปใช้ ในโรงเรียนโดยนักเรียนเป็ นผู้ผลิตและ
นําไปใช้ ในโรงเรียนของตนเอง

บทสรุปและอภิปรายผล
จากการใช้ นวัตกรรมปูนแดงกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย พบ
กลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการเลือกใช้ นวัตกรรมในภาพรวมอยู่
ในระดับสูง มากที่สดุ ร้ อยละ 69.9 เนื่องจากการนํานวัตกรรม
ชิ้นนี้มาใช้ ได้ ผล เพราะกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าปูนแดงสามารถ
กํา จั ด ลู ก นํ้า ยุ ง ลายได้ สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของสานนท์
เลาหบุตร (2545) ได้ ศึกษาประสิทธิผลของสารละลายปู น
แดงในการกําจัด ลู กนํ้ายุ งลาย และตัว โม่ ง ของลู กนํ้า ยุ ง ลาย
พบว่า ปูนแดงสามารถกําจัดลูกนํา้ ยุงลายได้ ผลในค่าความเป็ น
กรดด่ า งที่เ หมาะสม และการศึ ก ษาของโรงเรี ย นทุ่ ง กว๋ า ว
วิทยาคม (2549) พบว่า การใช้ ปูนแดงละลายนํา้ ในปริมาณที่
เหมาะสมจะมีประสิทธิผลในการกําจัดลู กนํ้ายุ งลายได้ เมื่ อ
พิจารณาการเลือกใช้ นวัตกรรมรายด้ าน พบว่า ด้ านเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่ างให้ ความสนใจในเลือกใช้ นวัตกรรมในระดับสูง
มากที่ สุ ด ร้ อยละ 74.8 เพราะนวั ต กรรมชิ้ นนี้ ไม่ ต้ อ งใช้
เทคโนโลยีในการผลิตที่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ สารเคมีหลายชนิดมา
ผสมกัน และที่สาํ คัญบุคคลากรในชุมชนสามารถผลิตและใช้
เองได้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษารายข้ อ ที่ก ล่ า วว่ า อสม.
สามารถนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชนในชุมชนได้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับ
มากถึงมากที่สุด ร้ อยละ 88.1 และข้ อที่กล่าวว่านวัตกรรมมี
ขั้นตอนการใช้ งานที่ง่ายไม่ยุ่งยากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 85.3
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า นวั ต กรรมชิ้ นนี้ ยั ง มี จุ ด เด่ น ใน
เรื่ อ งของการนํา ทรั พ ยากรในการผลิ ต สามารถหาได้ ง่ ายใน
ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับสารเคมีเทมีฟอสที่สามารถกําจัด
ลูกนํา้ ยุงลาย เพราะสารเคมีดังกล่าวนี้ต้องใช้ กลวิธใี นการผลิต
ในขั้นสูง ต้ องนําเข้ าสารเคมีจากต่างประเทศมาผลิต และราคา
สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้ ปูนแดงมากําจัดลูกนํา้ ยุงลาย กลุ่ม
ตัวอย่างจึงมีความต้ องการที่จะใช้ ปูนแดงมากําจัดลูกนํา้ ยุงลาย
มากกว่ า สารเทมี ฟ อส สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาที่ก ล่ า ว่ า
นวั ต กรรมที่ นํ า มาใช้ สามารถช่ ว ยลดหรื อ ทดแทนการใช้
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สารเคมีในการกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย เช่น ทรายกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย
(ทรายอะเบท) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามต้ องการเลื อ กใช้
นวั ตกรรมนี้ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้ อยละ 81.1 และยัง
พบว่ าการใช้ สารเคมีเทมีฟอสในการกําจัดลูกนํา้ ยุงลายทําให้
นํ้ า มี ก ลิ่ น บางครั้ ง นํ้ า ก็ขุ่ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม
แตกต่างจากการใช้ ปูนแดง พบว่า ปูนแดงที่ใช้ มีผลเพียงทําให้
นํ้า เปลี่ ยนค่ า ความเป็ นเบสเพิ่ ม ขึ้น เล็ก น้ อย ไม่ มี กลิ่ น และ
รสชาติของนํา้ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
สอดคล้ องกับผลการศึกษาดังข้ อที่กล่าวว่าวัตถุดิบที่ใช้ ในการทํา
นวัตกรรมเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม กลุ่มตัวอย่างมีความต้ องการ
เลือกใช้ นวัตกรรมนี้ในระดับมากถึงมากที่สดุ ร้ อยละ 62.6

ปูนแดง ปริมาณนํา้ และค่าความเป็ นกรดด่างในนํา้ แต่ละพื้นที่
เพื่ อ ให้ น วั ต กรรมชิ้ นนี้ สามารถนํา ไปใช้ ใ นแต่ ล ะบริ บ ทของ
ชุมชนได้ และควรศึกษาต่อยอดและเก็บข้ อมูลของนวัตกรรม
ชิ้นนี้ต่อไปข้ างหน้ า และควรศึกษาเพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
มีประสิทธิภาพสูง ค่าใช้ จ่ายน้ อย ใช้ ทรัพยากรในชุมชน และ
ผลิตได้ เองโดยคนในชุมชนมาทดแทนนวัตกรรมชิ้นนี้ เพราะ
คาดว่าในอนาคตลูกนํา้ ยุงลายก็จะดื้อต่อปูนแดง และจะส่งผล
ให้ ปู น แดงกําจัด ลู กนํ้ายุ งลายได้ ลดลง และควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบ การใช้ ปูนแดง และทรัพยากรอื่นที่มีในชุมชนที่
คาดว่าจะมีผลในการกําจัดลูกนํา้ ยุงลาย เพื่อสรรหาทรัพยากร
อื่นมาใช้ ในการควบคุมโรคไข้ เลือดออกต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั

กิตติกรรมประกาศ

(1) ผลการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ สารเคมี ปู น แดง
สามารถกํา จั ด ลู ก นํ้ า ยุ ง ได้ ผ ล ผู้ นํ า ชุ ม ชน และหน่ ว ยงาน
ราชการภาครัฐ ควรสนับสนุนให้ ชุมชนนํานวัตกรรมชิ้นนี้มาใช้
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
(2) นวั ตกรรมชิ้ นนี้ เป็ นนวั ตกรรมที่ มี ค วาม
เหมาะสมที่จะใช้ ในชุมชน เพราะใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
ได้ หรื อหาซื้อได้ ง่าย ไม่ ต้องใช้ เทคโนโลยีข้ันสูงในการจัดทํา
และใช้ กระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก จึงควรนํานวัตกรรมชิ้นนี้
เผยแพร่ให้ กบั ชุมชนทั่วไป
(3) ในการวิ จัยครั้งต่ อไป ในการจัดทํานวัตกรรม
ปูนแดงควรมีการศึกษาถึงปริมาณที่เหมาะสมในปริมาณของ

ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ กฤษณชั ย กิม ชั ย นั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขชํานาญการ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กรุณาสละเวลาในการ
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ และร่ วมให้ ข้อมูลในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยครั้ งนี้ และขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขบ้ าน
หนองฮี ตําบลดอนช้ าง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่กรุณา
ให้ ความร่วมมือในการเก็บข้ อมูลในการศึกษาวิจัย จนงานวิจัย
ฉบับนี้เสร็จสิ้นไปด้ วยดี
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้ อยละ จําแนกตามข้ อมูลทั่วไป (n=143)
ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
ตํ่ากว่า 35
36 – 45
46 – 55
มากว่า 55
Mean 48.2, SD = 13.13, Max 77, Min 14
สถานภาพสมรส
คู่
หม้ าย
โสด
หย่า/แยก
บทบาทที่สาํ คัญในชุมชน
แกนนําสุขภาพครอบครัว
อาสาสมัครสาธารณสุข
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม
รับจ้ าง
แม่บ้าน
ค้ าขาย
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ตํ่ากว่า 5,001
5,001 – 10,000
10,001 – 15,000
มากกว่า 15,000
Median 5,000, Max 20,000, Min 2,000
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
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จํ านวน

ร้อยละ

44
99

30.77
69.23

21
38
40
44

14.69
26.57
27.97
30.77

100
25
16
2

69.93
17.48
11.19
1.40

114
21
5

79.74
14.68
3.49

3

2.09

95
50
11
8
5
4

66.43
13.99
7.69
5.59
3.50
2.80

85
41
13
4

59.44
28.67
9.09
2.80

99
35
4
5

69.23
24.48
2.08
3.50
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ตารางที่ 2 จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าตํ่าสุดจําแนกตามการเลือกใช้ นวัตกรรมรายด้ าน
ระดับคะแนนนวัตกรรม
คะแนนนวัตกรรม
การเลือกใช้นวัตกรรม
รายด้าน
สูง
กลาง
ตํา่
Score
Mean
SD
107
36
0
เทคโนโลยี
25
20.15
2.60
(74.83)
(25.17)
(0.0)
102
41
0
ทรัพยากร
25
20.02
2.54
(71.33)
(28.67)
(0.0)
97
46
0
กระบวนการ
35
27.21
3.64
(67.83)
(32.17)
(0.0)
96
47
0
บุคคล
25
19.64
2.59
(67.13)
(32.87)
(0.0)
92
47
4
ลักษณะนวัตกรรม
25
19.48
2.84
(64.34)
(32.87)
(2.80)
88
55
0
พฤติกรรม
30
22.08
2.26
(61.54)
(38.46)
(0.0)
ความร่วมมือระหว่างสาขา
76
66
1
35
25.79
3.01
(53.15)
(46.15)
(0.70)
และโครงการ
100
43
0
ภาพรวม
200
154.39
15.89
(69.93)
(30.07)
(0.0)
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Max

Min

25

13

25

15

35

18

25

14

25

11

27

17

32

16

190

123

