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เทียต วิน: ความสัมพันธดานส่ิงแวดลอม ปจจัยเส่ียงทางเศรษฐสังคม และการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน 

ไขเลือดออกตอการแพรระบาดของไขเลือดออกในคายพักช่ัวคราวแมลา จังหวัดตาก ประเทศไทย 

(ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL AND SOCIO-ECONOMIC RISK FACTORS RELATED TO 

DENGUE OUTBREAK IN MAELA TEMPORARY SHELTER IN TAK PROVINCE, THAILAND) 

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: อ .ดร.วัฒนสิทธ์ิ ศิริวงศ,  86  หนา. 

 

 การศึกษาภาคตัดขวาง ณ คายพักช่ัวคราวแมลา อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ประเทศไทย 

ตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงส้ินเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงคหลักของการวิจัยเพ่ือหาความพันธระห 

วางปจจัยเส่ียงดานส่ิงแวดลอม เศรษฐสังคม และการปฏิบัตตินในการปองกันการระบาดไขเลือดออกในปพ.ศ. 2553 

การศึกษานี้มีกลุมประชากรตัวอยางจํานวน 400 ราย โดยใชแบบสอบถามอยางมีโครงสรางในการเก็บขอมูล   

ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนที่แมลามากกวาสิบป มีชวงอายุระหวาง 15-49 ป  

ประกอบดวยเพศหญิงรอยละ 64.8 และเพศชายรอยละ 35.2 สามารถอานออกเขียนไดคิดเปนรอยละ 37.2  

ประชากรรอยละ 51.5 วางงานและรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนนอยกวา 1,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 43 

ของจํานวนครัวเรือนทัง้หมด นอกจากนี้พบวาความสัมพันธระหวางกลุมอายุ ศาสนา อาชีพ แหลงวางไขของยุง 

การระบายน้ําในครัวเรือน แสงสวางภายในครัวเรือน และ จํานวนผูปวยไขเลือดออกอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) 

การศึกษานี้ช้ีใหเห็นวาควรมีการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของผูอพยพในคายพักช่ัวคราว แมลา และเพ่ิมมาตรการ 

ในการปองกันและควบคุมไขเลือดออก รวมทั้งใหการศึกษาแกประชาชนในคายพักแหงนี้ตอไปในอนาคต  
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THET WIN: ASSOCIATION OF ENVIRONMENTAL, SOCIO-ECONOMIC 

RISK FACTORS AND DENGUE PREVENTIVE PRACTICE RELATED TO 

DENGUE OUTBREAK IN MAELA TEMPORARY SHELTER IN TAK 

PROVINCE, THAILAND.  

ADVISOR:  WATTASIT SIRIWONG, Ph.D., 86 pp  

A cross-sectional study was carried out in Mae La Temporary Shelter, Tha 
Saung Yan District, Tak Province, Thailand from the mid of February to the end 
of March, 2011 with the purpose of investigating the association between 
environmental, socio-economic risk factors & dengue prevention practice with 
2010 Mae La dengue outbreak. This study was conducted with 400 participants 
by using a structured interview questionnaire. 

The result showed the majority of the respondents stayed in Mae La for 
more than 10 years. The age group was in the range of 15-49 years. Of 64.8% 
were females and 35.2% were men. Some of them (37.2%) were illiterate. And 
51.5% were jobless and 43% of families had household income of less than 1,000 
THB/month. The result revealed that age group, religion, occupational status, 
mosquito breeding places, household drainage condition and lighting condition of 
households were significantly associated to Dengue patients (p<0.05). The study 
results suggested that living condition of refugees in Mae La temporary shelter 
need to be strengthened for preventing and controlling of dengue and it needs to 
be included more education for people in this area in the future. 
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