COMMUNITY THINKING TOWARD DENGUE HEMORRHAGIC
FEVER PREVENTION : A CASE STUDY IN RATCHABURI

NIPPAYA CHOMPOONUCH

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
(MEDICAL AND HEALTH SOCIAL SCIENCES)
FACULTY OF GRADUATE STUDIES
MAHIDOL UNIVERSITY
2006
ISBN 974-04-7236-2
COPYRIGHT OF MAHIDOL UNIVERSITY

Fac. of Grad. Studies, Mahidol Univ.

Thesis / v

ความคิดของชุมชนตอการปองกันโรคไขเลือดออก : ศึกษาชุมชนแหงหนึ่ง จังหวัดราชบุรี
(COMMUNITY THINKING TOWARD DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
PREVENTION : A CASE STUDY IN RATCHABURI)

นิพภยา ชมภูนุช

4437079 SHMS/M

ศศ.ม. (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข)
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ : มัลลิกา มัติโก Ph.D (Medical and Health Social Science),
อรทัย รวยอาจิณ Ph.D (Health Behavior and Social Epidemiology) , ปกรณ สิงหสุริยา
Ph.D (Philosophy)

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยที่ใชวิธีศึ กษาเชิงคุณภาพ (Qualitative perspective) มี
วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคิดของชุมชนตอการปองกันโรคไขเลือดออก ศึกษาความหมายของ
ชุมชนที่มีตอยุง แหลงเพาะพันธุยุง โรคและการปองกันโรคไขเลือดออก และศึกษาองคประกอบของ
ชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับความคิดของชุมชนตอการปองกันโรคไขเลือดออก โดยศึกษาชุมชนแหง
หนึ่งในจังหวัดราชบุรี เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณระดับลึก สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ การสังเกต
อย า งมี โ ครงสร าง และการสนทนากลุม ระหว า งเดื อน มิ ถุน ายน 2547 ถึง เดือ น เมษายน 2548
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย พบวา ความคิดตอโรคและการปองกันโรคไขเลือดออกของชุมชน เปน
ความคิดที่สรางขึ้นไปตามกรอบความรูทางชีวการแพทย จากการมีปฏิสัมพันธกันระหวาง เจาหนาที่
สาธารณสุข แพทยและชาวบาน รวมกันสรางสัญลักษณคือ ยุง สัมพันธกบั ไขในเด็ก ผาน
ประสบการณและการนิยามความหมาย ในการปองกันโรคไขเลือดออกตามความคิดของชุมชน โดย
จําแนกความคิดได 2 รูปแบบ คือ 1) คิดเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา คือ ความรําคาญจากเสียง ความเจ็บ
และคัน 2) คิดเพื่อทําลายหรือกําจัดใหหมดไป คือ ยุงนําโรค
ขอเสนอแนะในการวิจัย คือ ชุนชนตองตระหนักตอความรุนแรงของโรคและสรางนิสัย
ความรวมมือในการปองกันโรคดวยตนเอง
โดยไมตองรอการกระตุนหรือการชี้นําจากเจาหนาที่
สาธารณสุข
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ABSTRACT
This qualitative research was aimed at studying (1) community thinking toward
dengue hemorrhagic fever (DHF) prevention and (2) the perspectives of the community
to mosquitoes and their breeding sites, disease and DHF prevention. The study was
conducted in a community of Ratchaburi province Thailand. Data was collected from
June 2004 to April 2005 by using in-depth interviews, structured observation and
focus-group interviews. Content analysis was used to evaluate the data.
Results showed that community thinking toward DHF prevention was
constructed from biomedical concepts derived from interactions between public health
personnel, physicians, and people in the community. It manifested in specific symbols
(mosquitoes and fever in children) relating to experience and the meaning of DHF
according to the community thinking. The thinking can be divided into two patterns:
(1) contingency thinking (noise, bites and itching) and (2) thinking to eliminate the
cause of disease (dirt and disease).
It is recommended that DHF prevention should be the responsibility of
community individuals without any encouragement or leading by health personnel.
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