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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย )Descriptive Research( เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขและวิธีปฏิบติัตนเพื่อ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ในเขตต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก 
มีก าหนดการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัน้ี 

  5.1  สรุปผล 
  5.2  อภิปรายผล 
  5.3  ขอ้เสนอแนะ 

5.1   สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาวิธีการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุขและวิธีปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ในเขตต าบลบงตนั จากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง และน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1  ส่วนที ่1 อาสาสมัครสาธารณสุข 
  1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 140 คน พบว่าอาสาสมัคร

สาธารณสุขเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ร้อยละ 68.6 มีอายุโดยเฉล่ีย 41.44 ปี อายุน้อยท่ีสุด 24 ปี 
อายุมากท่ีสุด 66 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 57.1 มีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม ร้อยละ 57.1 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขเฉล่ีย 9.98 ปี จ  านวนหลงัคาเรือนท่ี
รับผิดชอบเฉล่ีย 12.26 หลงัคาเรือน ดูแลรับผิดชอบน้อยท่ีสุด 10 หลงัคาเรือน ดูแลรับผิดชอบมาก
ท่ีสุด 15 หลงัคาเรือน 

  2) ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขพบว่า มี
ความรู้น้อยท่ีสุดคือ กลุ่มยาท่ีไม่ควรให้เด็กท่ีสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกรับประทาน ตอบถูกต้อง            
ร้อยละ 11.4 รองลงมา ระยะเวลาออกฤทธ์ิในการฆ่าลูกน ้ ายุงลายของทรายก าจดัลูกน ้ า ตอบถูกตอ้ง         
ร้อยละ 38.6 และการใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าในภาชนะเก็บน ้าท่ีถูกตอ้ง ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 47.1 โดยระดบั
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ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขในภาพรวม พบวา่ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 63.6 รองลงมาคือระดบัต ่า ร้อยละ 33.5 และระดบัสูง ร้อยละ 2.9 

  3) ผลการศึกษาพบว่า ระดับการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่มีอาสาสมคัรสาธารณสุข
มากวา่ ร้อยละ 95 ท่ีไม่มีการด าเนินงานในการพน่ละอองเคมีก าจดัยงุลายตวัแก่ในหมู่บา้น และ ร้อยละ 
68 ไม่มีการพ่นหมอกควนัก าจดัยุงลายตวัแก่โดยวิธีการปิดอบในบ้าน ส่วนระดับการปฏิบติัของ
อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าคร่ึงหน่ึงของอาสาสมัคร
สาธารณสุขไม่ไดพ้น่สารเคมีในบา้นผูป่้วยและในรัศมี 100 เมตร 

  4) ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข พบวา่ 

 4.1 อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 45 รายได้ให้ข้อมูลว่า ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่นการคว  ่าภาชนะ การใส่ทรายก าจดัลูกน ้า  

   4.2  อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 36 ราย ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า เน่ืองจากมี อาสาสมคัร
สาธารณสุขชายจ านวนน้อย ส่งผลต่อการด าเนินงานควบคุมโรคเพราะตอ้งจา้งแรงงานทัว่ไปในการ
แบกเคร่ืองพ่นหมอกควนัท่ีหนกั และบุคคลเหล่าน้ีไม่มีความรู้ในการพ่นหมอกควนัและพ่นไม่ถูกตาม
หลกัวชิาการ 

   4.3  อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 25 ราย ไดใ้หข้อ้มูลวา่ เคร่ืองพน่หมอกควนัช ารุด
บ่อยคร้ังเน่ืองจากการใชง้านท่ีผดิวธีิ ตอ้งน าไปซ่อมในตวัจงัหวดั และค่าซ่อมบ ารุงมีราคาสูง รวมถึงไฟ
ฉายและถ่านไฟฉายท่ีใชใ้นการส่องลูกน ้ ายุงลายมีไม่เพียงพอและไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหอ้าสาสมคัรสาธารณสุขตอ้งใชเ้งินส่วนตวัซ้ือ เป็นการเพิ่มภาระค่าใชจ่้าย 

  5)  ผลการศึกษา พบวา่ การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุขมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการ
ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ )p-value <0.001) ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก 
มีความสัมพันธ์ในระดับต ่ ากับการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ )p – value = 0.061) 

5.1.2  ส่วนที ่2 ประชาชน 
  1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนทั้งหมด 310 คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 55.2 อายเุฉล่ีย 42.59 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา 
ร้อยละ 68.4 มีอาชีพหลกัคือเกษตรกรรม ร้อยละ 61.0 ลกัษณะบริเวณรอบบา้นท่ีพบมากท่ีสุดคือ อากาศ
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ถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 90.3 รองลงมามีภาชนะบรรจุน ้ าใช ้ร้อยละ 84.5 และมีภาชนะท่ีมีน ้ าขงั ร้อยละ 
61.3 ตามล าดบั เคยเจบ็ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก ร้อยละ 13.2 

  2) ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนพบวา่มีความรู้ไม่ถูกตอ้ง
มากท่ีสุดได้แก่ ยุงลายทุกชนิดเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ตอบถูกต้อง ร้อยละ 28.1 รองลงมา 
ยุงลายมกัวางไข่ไดทุ้กฤดูกาล ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 36.1 และภาชนะท่ีรองน ้ าฝนไวต้อ้งปิดฝาให้สนิท 
ตอบถูกตอ้ง ร้อยละ 62.9 โดยระดบัความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในภาพรวม พบวา่ส่วน
ใหญ่มีความรู้ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 68.1 รองลงมาคือระดบัสูง ร้อยละ 26.5 และระดบัต ่า ร้อยละ 
5.4 

  3) ผลการศึกษาการปฏิบติัของประชาชนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือ 
การใส่เกลือ น ้ าส้มสายชู หรือผงซกัฟอกท่ีจานรองขาตู ้ค่าเฉล่ีย 1.65 รองลงมา การใส่ปลากินลูกน ้าใน
ภาชนะท่ีปิดฝาไม่ได ้เช่น อ่างบวั ภาชนะเก็บน ้าในหอ้งน ้า ค่าเฉล่ีย 1.68 และการท าความสะอาดบริเวณ
บ้าน จดัเก็บส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจ า ค่าเฉล่ีย 1.80 โดยระดับการปฏิบติัตนเพื่อ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ของประชาชนในภาพรวม พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 59.0 
รองลงมาคือระดบัสูง ร้อยละ 40.0 และระดบัต ่า ร้อยละ 1.0 

  4) ผลการสังเกตพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน )ดา้นลบ( ท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ อ่างหรือภาชนะเก็บน ้าในหอ้งน ้ าหอ้งส้วมไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลูกน ้ายงุลาย เช่น ปล่อย
ปลากินลูกน ้ าหรือใส่ทรายก าจดัลูกน ้าหรือเปล่ียนถ่ายน ้าทุกสัปดาห์ ร้อยละ 70.0 รองลงมาคือ โอ่งน ้า/
ภาชนะเก็บน ้ าใช้ท่ีไม่ปิดฝาหรือปิดฝาไม่มิดชิด ร้อยละ 54.5 และภาชนะ/เศษวสัดุส่ิงของท่ีน ้ าขงัได ้
เช่น ยางรถยนต ์กระป๋อง กะลา ฯลฯ ร้อยละ 50.0 

  5)  ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัต ่ากบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ )p - value = 0.011) และ
การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน มีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบั
พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ )p - value = 0.068) 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

จากขอ้มูลการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัร
สาธารณสุขในเขตต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ มีประเด็นส าคญัท่ีจะน ามาอภิปรายผล 
ดงัน้ี ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุข ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา ซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบัของประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขในช่วง 6 - 10 ปี จะเห็นไดว้่ามีอาสาสมคัรสาธารณสุขราย
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ใหม่เพิ่มมากข้ึน สืบเน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงินค่าป่วยการแก่อาสาสมคัรสาธารณสุขเพื่อเป็นขวญั
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส่วนจ านวนหลังคาเรือนท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขต้องรับผิดชอบตาม
หลกัเกณฑ ์โดยเฉล่ียรับผิดชอบ 12.26 หลงัคาเรือนต่อคนเป็นไปตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข
และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ก าหนดไวว้่าอาสาสมคัรสาธารณสุขควรมีหลงัคาเรือนท่ี
รับผิดชอบดูแล 8-15 หลงัคาเรือน )กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
เชียงใหม่, 2553) 

อาสาสมคัรสาธารณสุข ต าบลบงตนัมีระดบัความความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเป็น
สัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ในเร่ืองความรู้ดา้นสาเหตุการเกิดโรค, การให้ค  าแนะน าเม่ือพบคนสงสัยจะป่วย
ดว้ยโรคไขเ้ลือดออก และการด าเนินการเม่ือพบหรือสงสัยวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ )ประยงค ์พาหลงาม, 2546) แต่มีความรู้ค่อนขา้งนอ้ยในเร่ือง ระยะเวลาออกฤทธ์ิใน
การฆ่าลูกน ้ ายุงลายของทรายก าจดัลูกน ้ า และการใส่ทรายก าจัดลูกน ้ าในภาชนะเก็บน ้ าท่ีถูกต้อง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ )ยุวดี  ตาทิพย,์ 2541) ทั้งน้ีเพราะว่าการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมคัร
สาธารณสุขนั้น จะไม่ไดล้งลึกในรายละเอียด และเน่ืองจากลกัษณะบรรจุภณัฑ์ของทรายก าจดัลูกน ้ า
ปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบซองพลาสติก และแบบถุงผา้ท าให้สับสนในการใชง้าน เช่น น า
ทรายก าจดัลูกน ้ าแบบถุงพลาสติกลงไปแช่ในภาชนะเพื่อก าจดัลูกน ้ ายุงลายโดยคิดวา่ตวัสารเคมีจะซึม
ออกมาเอง ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้ง 

การด าเนินงานป้องกันควบควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขต าบล บงตนั มีระดบัการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เช่น การ
แจกจ่ายและใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าในภาชนะกกัเก็บน ้ าแก่ครัวเรือนในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบ
อยา่งสม ่าเสมอ เขา้ร่วมกิจกรรมรณรงคป้์องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้นอยา่ง
สม ่าเสมอ และประสานงานเก่ียวกบัการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกกบัเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุข สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วราภรณ์ สระมจัฉา (2541) แต่แตกต่างกบัการศึกษาของ 
วฒันา ทิพยอุ์ตร์ )2546) ท่ีพบวา่ การด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นอยู่
ในระดบัสูง เพราะปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
โดยการด าเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีพบในระดบัต ่าคือ การพ่นละอองเคมี  )ULV) 
ก าจดัยุงลายตวัแก่ในหมู่บา้น การพ่นเคมีหมอกควนั )Swing fog) ก าจดัยุงลายตวัแก่ในหมู่บา้น
โดยวิธีการปิดอบในบา้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ อาสาสมคัรสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ไม่สามารถด าเนินการเองได ้จึงตอ้งจา้งบุคคลภายนอกมาด าเนินการพ่นหมอกควนัโดยท่ีไม่มี



 
 

50 

ความรู้และวิธีการพ่นท่ีถูกต้อง เพราะบ้านท่ีจะได้รับการพ่นหมอกควนัจะต้องท าการปิดประตู
หนา้ต่างทุกบานใหมิ้ดชิด )กลุ่มงานควบคุมโรค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2557) 

อาสาสมคัรสาธารณสุขมีระดับการปฏิบัติสูง ในด้านก าจดัลูกน ้ ายุงลายในบ้านผูป่้วย และ
บริเวณรอบบา้นผูป่้วยในรัศมีอยา่งนอ้ย 100 เมตร, กรณีพบผูป่้วยกระจายทัว่ไปในชุมชนหรือหมู่บา้น 
พ่นสารเคมีทุกหลงัคาเรือนในชุมชน และ รายงานโรคไขเ้ลือดออก ทั้งรายท่ีสงสัยและท่ีได้รับการ
ยนืยนัทนัที ให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขทราบ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนิดา วริะกุลและคณะ )2547) 
ทั้งน้ีเพราะในพื้นท่ีไดม้อบบทบาท หรือก าหนดให้อาสาสมคัรสาธารณสุขมีส่วนร่วม ประกอบกบัมี
การระบาดแบบต่อเน่ือง   

จากการศึกษาความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก พบวา่ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก
นอ้ยไดแ้ก่ ยงุลายทุกชนิดเป็นพาหะของโรคไขเ้ลือดออก, ยุงลายมกัวางไข่ไดทุ้กฤดูกาล และภาชนะท่ี
รองน ้ าฝนไวต้อ้งปิดฝาให้สนิท สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยุวดี  ตาทิพย ์)2541) การท่ีประชาชนมี
ความรู้น้อย เร่ืองชนิดของยุงท่ีท าให้เกิดโรคไขเ้ลือดออกท าให้ประชาชนมกัจะระวงัเฉพาะยงุตวัใหญ่
ซ่ึงเป็นยุงร าคาญซ่ึงแตกต่างจากยุงลายท่ีมีขนาดเล็กกวา่ และเขา้ใจวา่ยุงลายสามารถวางไข่ไดเ้ฉพาะ
ฤดูฝน จึงไม่มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุในฤดูกาลอ่ืน อีกทั้งการไม่ปิดภาชนะท่ีรองน ้ าฝนท าให้
ภาชนะดงักล่าวเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของยุงลายได ้)คู่มือการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
จงัหวดัเชียงใหม่, 2557)          

การปฏิบติัของประชาชนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ การใส่เกลือ น ้ าส้มสายชู 
หรือผงซักฟอกท่ีจานรองขาตู ้การใส่ปลากินลูกน ้ าในภาชนะท่ีปิดฝาไม่ได ้เช่น อ่างบวั ภาชนะเก็บน ้ า
ในห้องน ้ า และการท าความสะอาดบริเวณบา้น การใส่ปลากินลูกน ้ าพบวา่ มีจ  านวนหลงัคาเรือนท่ีน้อย
มากท่ีมีการเล้ียงและทั้งหมดก็เป็นการเล้ียงเพื่อความสวยงามโดยไม่ได้มีวตัถุประสงค์ในการก าจดั
ลูกน ้ ายุงลาย  นอกจากน้ียงัพบวา่การท าความสะอาดบา้นเรือนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การทิ้งขยะไม่
เป็นท่ี เกล่ือนกลาดบริเวณบา้น ในสัดส่วนท่ีมาก สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ )วิลาวลัย ์ตั้งสัตยาธิษฐาน, 
2551) ซ่ึงลกัษณะของบา้นท่ีเป็นแบบน้ี จะพบแหล่งเพาะพนัธ์ลูกน ้ ายุงลายเป็นจ านวนมาก )คู่มือการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จงัหวดัเชียงใหม่, 2557)    

จากการสังเกตขณะเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี พบพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 
มากท่ีสุดคือ อ่างหรือภาชนะเก็บน ้าในหอ้งน ้ าหอ้งส้วมไม่ไดค้วบคุมและก าจดัลูกน ้ายงุลาย เช่น ปล่อย
ปลากินลูกน ้ าหรือใส่ทรายก าจดัลูกน ้ าหรือเปล่ียนถ่ายน ้ าทุกสัปดาห์ รองลงมาคือ โอ่งน ้ า/ภาชนะเก็บ
น ้ าใช้ท่ีไม่ปิดฝาหรือปิดฝาไม่มิดชิด และภาชนะ/เศษวสัดุส่ิงของท่ีน ้ าขงัได ้เช่น ยางรถยนต ์กระป๋อง 
กะลา สอดคล้องกับการศึกษาของ )วิลาวลัย์ ตั้ งสัตยาธิษฐาน, 2551) เพราะ ประชาชนยงัไม่เห็น
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ความส าคญัในเร่ืองของการควบคุมและป้องกนัดว้ยวิธีการท่ีสามารถท าได้เอง ลกัษณะความเป็นอยู่
ของประชาชนส่วนใหญ่จะใส่ใจในเร่ืองของการประกอบอาชีพ หารายได ้แต่ไม่ไดส้นใจในเร่ืองของ
การก าจกัลูกน ้ายงุลาย ท าใหล้ะเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง 

ผลการศึกษาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ส่วนของอาสาสมคัรสาธารณสุข พบวา่ การด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก เน่ืองจากการการด าเนินงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก มีกิจกรรมหลกั ทั้งหมด 4 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนในการด าเนินงาน ดา้น
การจดักิจกรรมรณรงคใ์นชุมชน ดา้นการประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงดา้นการ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งก่อน ระหว่าง และหลงัจากการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก )กลุ่มงาน
ควบคุมโรค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, 2557) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของอาสาสมคัรสาธารณสุข และส่งผลลพัธ์ต่อความส าเร็จในงานป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในชุมชน และในส่วนของประชาชนพบว่า ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน จึงควรท่ีจะพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกแก่ประชาชนให้มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกอยา่งย ัง่ยนื 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.3.1  เน่ืองจากสัดส่วนของอาสาสมคัรสาธารณสุขชายท่ีมีนอ้ย ส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นการ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในการลงพื้นท่ีในชุมชน โดยเฉพาะการพ่นหมอกควนัหรือพน่ละอองฝอย เพื่อ
ท าลายตวัแก่ของยุงลาย โดยลักษณะของเคร่ืองจะมีน ้ าหนักมาก อาสาสมัครสาธารณสุขหญิงไม่
สามารถด าเนินการได้ จึงมีการจ้างบุคคลจากภายนอกซ่ึงขาดความรู้และวิธีการพ่นท่ีถูกต้องมา
ด าเนินการ ดงันั้นจึงควรหาแนวทางการด าเนินงาน จดัสรรบุคลากรสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานจาก
หน่วยงานสาธารณสุขและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ร่วมการวางแผนการจดัสรรก าลงัคน ในการ
ป้องกนัควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ีต่อไป 

5.3.2  ควรมีช่างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาเคร่ืองพ่น
หมอกควนัเสีย และควรมีการทบทวนความรู้ในการใช้เคร่ืองพ่นหมอกควนัแก่อาสาสมคัรสาธารณสุข 
และสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการ
ป้องกนัและควบคุมโรค  
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5.3.3  ควรมีการบูรณาการกิจกรรมการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เขา้กบั
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอ่ืน ๆ เช่น การปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในชุมชน การจดัหาแหล่งทิ้งขยะท่ี
สะดวกและเหมาะสมกบัพื้นท่ี  

5.3.4  ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองโรคไขเ้ลือดออก ตลอดจนการ
ป้องกนัตนเองและบุคคลในครอบครัว ซ่ึงจะช่วยให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก
ท่ีดีต่อไป 

5.3.5  ควรให้ความส าคัญและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข ต าบลบงตนั เพื่อลดอุบติัการณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีต าบลบงตนั 
ต่อไป 

5.4   ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาในคร้ังต่อไป 

5.4.1  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชนในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ภายหลงัท่ีหน่วยงานดา้นสาธารณสุขเขา้มาฝึกอบรมให้ความรู้แลว้เกิดการ
พฒันาเพียงใด 

5.4.2  ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบ หรือผลส าเร็จของการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกในพื้นท่ีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน โครงการ
ต่างๆ บุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนร่วมร่วมในการ
บริหารจดัการ เพื่อน าปัญหาอุปสรรคท่ีไดจ้ากการศึกษา เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนพฒันางาน
ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
 


