
ช่ือเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัคร  
           สาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
 

ช่ือเจาของผลงาน นายสมเจตน  ไวสาริกิจ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

บทคัดยอ 
    การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ความรู
ความสามารถในการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก  ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 
และแรงจูงใจในการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี (2) ความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาวกับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข  
             ประชากรท่ีศึกษา คือ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานีทุกคน รวม 90 คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเท่ียงรวมเทากับ 0.9584 ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืน 90 ชุด คิดเปนรอยละ 100 วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ไค-สแควร  
             ผลการศึกษาพบวา (1) คุณลักษณะสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุข อําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี มีอายุเฉลี่ย 52.63 ป อายุงานเฉลี่ย 21.69 ป สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.7 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 56.7 และสถานภาพสมรส รอยละ 74.4 สวนปจจัยดานความรูและ
ความสามารถในการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข อยูใน
ระดับสูง และปจจัยแรงจูงใจท้ังโดยรวมและรายดานท้ังหมดอยูในระดับสูง (2) เพศ และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขในดานการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ และดานการนิเทศติดตาม มีความสัมพันธกับการดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยดานความรูความสามารถ 
ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขในภาพรวม และปจจัยแรงจูงใจท้ังในภาพรวมและรายดาน ไมมี
ความสัมพันธกับผลการดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
             ขอเสนอแนะจากการวิจัย  คือ ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ในการดําเนินงาน
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกแกอาสาสมัครสาธารณสุขอยางทันทวงที และตอเนื่อง รวมท้ังควรมีการ
นิเทศติดตามงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกอยางจริงจัง และตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินงานควบคุม
คุมปองกันโรคไขเลือดออกมีประสิทธิภาพตอไป 
 
คําสําคัญ 
             อาสาสมัครสาธารณสุข ความรูความสามารถในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ปจจัย
การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ปจจัยจูงใจ และผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 
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สวนเนื้อหา 
 

          ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรคไขเลือดออกเริ่มรูจักครั้งแรกเม่ือประมาณ 200 ป ท่ีผานมา มีอาการไมรุนแรง ไมทําให
เสียชีวิต เกิดการระบาดในประเทศไทยในป พ.ศ. 2501 และหลังจากนั้นไดมีการระบาดไปยังประเทศ
ตาง ๆ ท่ีอยูในเขตรอนของทวีปเอเชีย สําหรับประเทศไทยเกิดโรคไขเลือดออกระบาดใหญครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2501 ท่ีกรุงเทพ ฯ พบผูปวยประมาณ 2,000 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 14 ในระยะ 5 ป 
ตอจากนั้นก็มีรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก การระบาดเปนแบบปหนึ่งสูง และปถัดมาลดตํ่าลง หลังจาก
นั้นโรคไขเลือดออกได แพรกระจายตามตางจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ มีประชากรหนาแนน
และการคมนาคมสะดวก โรคไขเลือดออกแพรกระจายอยางรวดเร็วจนในท่ีสุดก็พบวามีรายงานผูปวย
ดวยโรคไขเลือดออกทุกจังหวัดของประเทศไทย และรูปแบบการระบาดของโรคไดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมทีเปนแบบป เวนป มาเปนแบบ สูง 2 ป แลวลดตํ่าลง หรือลดตํ่าลง 2 ป แลวเพ่ิมสูงข้ึน ตั้งแตป 
2501 พบวา มีอัตราปวยสูงข้ึน อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก เพ่ิมจาก 10.77 ตอประชากรแสนคน  
ในป พ.ศ. 2501–2510 เปน 33.45 ตอประชากรหนึ่งแสนคน ระหวาง พ.ศ. 2511-2520 มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน อัตราปวยเฉลี่ย 97.39 ตอประชากรหนึ่ งแสนคน ในป  2521-2530 เพ่ิมข้ึนเปน 103.1              
ตอประชากรหนึ่งแสนคน ในป พ.ศ. 2531-2540 มีการระบาดอยางรุนแรงถึง 2 ครั้ง คือ ระหวาง                   
ป พ.ศ. 2541 และ 2544 มีอัตราปวย 211.42 และ 255.82 ตอประชากรหนึ่งแสนคน ตามลําดับ 
(กระทรวงสาธารณสุข,2544) จากขอมูลดังกลาวปญหาท่ีพบในประเทศไทยยังพบผูท่ีปวยดวยโรค
ไขเลือดออกและผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องแมวาโรคไขเลือดออกเปนโรคท่ีสามารถปองกันได 
 สําหรับแนวโนมการเกิดโรคไขเลือดออกในชวง 10 ปท่ีผานมาตั้งแต พ.ศ.2553 จนถึงปจจุบัน 
พบวา มีรูปแบบการระบาดท่ีไมแนนอน มีลักษณะเปนแบบปเวนป หรือ ปเวนสองป โดยมีการระบาด
ใหญในชวงป 2553, 2556 และ 2558 ซ่ึงพบผูปวยมากถึง 116,947 ราย 154,444 ราย และ 144,952 
ราย ตามลําดับ รูปแบบการเกิดโรคไขเลือดออกเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (Seasonal Pattern) โดยจะ
เริ่มมีแนวโนมผูปวยมากข้ึนตั้งแตปลายเดือนเมษายนและพบสูงสุดในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซ่ึงเปน
ชวงฤดูฝน และลดลงเม่ือเขาสูฤดูหนาว แสดงใหเห็นวาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไมไดมีผล
ตอการเกิดโรคไขเลือดออก แตอยางไรก็ตามหากในชวงปลายปยังมีผูปวยสูงลอยจะสงผลใหในปตอมา              
มีการระบาดใหญได เชน การระบาดใหญในป 2556 โดยในชวง 3 ปท่ีผานมาตั้งแตป 2560 พบวา 
ในชวงปลายปของทุกปยังมีจํานวนผูปวยไมลดลง และมีแนวโนมจํานวนผูปวยสูงลอย จึงทําใหยังคงมี
การระบาดตอเนื่องตั้งแตป 2561 จนถึงป 2562  
 สถานการณโรคไขเลือดออกในป 2562 พบวา มีการระบาดตอเนื่องมาตั้งแตปลายป 2561 โดย
มีจํานวนผูปวยสูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป และสูงกวาป 2561 ในชวงเวลาเดียวกัน ถึง 2 เทา 
ตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนมา และมีจํานวนผูปวยสูงข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือเขาสูฤดูฝน โดยในเดือน
กรกฎาคมมีจํานวนผูปวยมากท่ีสุดถึง 22,248 ราย ซ่ึงมากกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ปถึง 2.6 เทา 
หลังจากนั้น ในเดือนสิงหาคมเริ่มมีแนวโนมผูปวยลดลง แตยังสูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป (สํานัก
โรคติดตอนําโดยแมลง,2562) โดยมีผูปวยโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2562 มีรายงานผูปวยโรค
ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก  (Dengue fever : DF, Denguehaemorrhagic fever : DHF, Dengue shock 
syndrome : DSS) สะสมรวม 128,401 ราย อัตราปวย 193.66 ตอประชากรแสนคน ผูปวยเสียชีวิต 
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133 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.10 (ขอมูลจากระบบรายงานการเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาด
วิทยา ณ วันท่ี 3 มกราคม 2563)  
 จังหวัดอุทัยธานี เปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีรายงานการระบาดของโรคไขเลือดออกทุกป จากขอมูล
ทางระบาดวิทยา ป พ.ศ.2562 มีจํานวนท้ังสิ้น 686 ราย  มีอัตราปวยเทากับ 208.08 ตอประชากรแสน
คน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต อัตราปวยเปนลําดับท่ี 1 ของเขตสุขภาพท่ี 3 (ขอมูลจากระบบรายงาน
การเฝาระวังโรค 506 สํานักระบาดวิทยา ณ วันท่ี 3 มกราคม 2563) 
 สําหรับสถานการณโรคไขเลือดออก ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทัพทันในป พ.ศ. 2558-2562 พบวาการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกแตละปจะมีชวงเกิดโรคสูงสุดในฤดูฝน ลักษณะการระบาดเปนปเวนสองป 
ซ่ึงปท่ีมีการระบาดอันดับ 1 คือป พ.ศ.2558 มีจํานวน 227 ราย มีอัตราปวยตอประชากรแสนคน 
518.43 รองลงมาคือป พ.ศ.2562 และ ป พ.ศ.2551 มีอัตราปวยตอประชากรแสนคน เทากับ 276.10 
และ 171.57 ตามลําดับ และป พ.ศ.2562 อําเภอทัพทันมีผูปวยโรคไขเลือดออกเปนอันดับ 3                   
ของจังหวัดอุทัยธานี จากปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกท่ีมีอยางตอเนื่อง อําเภอทัพทัน   
ใหความสําคัญกับปญหาดังกลาวมาโดยตลอด สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดตอการดําเนินการคือ การท่ีประชาชนได
เขามามีสวนรวมในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการ การ
ตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม ซ่ึงเปนท่ีคาดหวังวาประชาชนในทองถ่ินจะเปนแกนนําสําคัญในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกได โดยเฉพาะกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบานท่ีมีบทบาท สําคัญในการ
ดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน รวมถึงการแกไขปญหาในดานอ่ืนๆ อีกดวย ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษา ปจจัยท่ีมีผลกับการดําเนินงานควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือเปนแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใน
ทุกพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค 
                   1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูความสามารถในการควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออก ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข และแรงจูงใจในการดําเนินงานควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
                  2. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูความสามารถใน
การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข และแรงจูงใจในการ
ดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยทางดานคุณลักษณะสวนบุคคล ความรูความสามารถ 
ในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข และแรงจูงใจในการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก เพ่ือหาความสัมพันธกับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รวม 90 หมูบาน 
จํานวน 90 คน 
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ความรูความสามารถในการดําเนินงาน
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

ปจจัยแรงจูงใจ 
 

• การไดรับการยอมรับ 

• โอกาสกาวหนา 

• ความสําเร็จของงาน 

• ลักษณะงาน 

• การไดรับรางวัล                                 
            
 

ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข 
 

• การสนับสนุนบุคลากร 
• การสนับสนุนงบประมาณ 
• การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
• การสนับสนุนสื่อ 
• การนิเทศ ติดตาม 

 

กรอบแนวคิด 
 

 

          ลักษณะสวนบุคคล 
• เพศ 

• อายุ 
• การศึกษา 
• สถานภาพสมรส 

• อายุงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง “ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี” 
 

ผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 

• ผานเกณฑ 
• ไมผานเกณฑ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
              การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ประชากรท่ีศึกษาคือ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี รวม 90 หมูบาน 
จํานวน 90 คน เก็บขอมูลในระหวางวันท่ี 1 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยใชแบบสอบถาม และไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับ 90 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานเพ่ือหาความสัมพันธโดยใช
การทดสอบ ไค – สแควร (Chi-Square  test) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน .05 
 
ผลการศึกษา 
              1. ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานใน
เขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 76.7 สถานภาพสมรส รอยละ 74.4 
โดยมีอายุระหวาง 46-60 ป  มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 56.7 อายุเฉลี่ย 52.6 ป การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 56.7 และอายุงาน 20 ปข้ึนไป มีสัดสวนสูงสุด รอยละ 51.1 
              2. ปจจัยดานความรูความสามารถในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ระดับ
ความรูความสามารถของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน สวนใหญ อยูในระดับสูง              
รอยละ 78.9 และนอกนั้นอยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.1  
              3. ปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข พบวา ระดับการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข
ในภาพรวมของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในภาพรวม สวนใหญ อยูในระดับสูง  
รอยละ 77.8 นอกนั้น อยูในระดับปานกลาง รอยละ 22.2 เม่ือพิจารณาเปนรายดานของปจจัยการ
บริหารทรัพยากรสาธารณสุข พบวา ทุกดาน สวนใหญ อยูในระดับสูง ไดแก ดานการสนับสนุนบุคลากร
ดานการสนับสนุนงบประมาณ ดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ดานการสนับสนุนสื่อ และดานการไดรับ
การนิเทศติดตาม รอยละ 86.7 , 63.3 , 74.4 , 85.6 และ 85.6 ตามลําดับ  
              4. ปจจัยแรงจูงใจในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ระดับแรงจูงใจในภาพรวม
ของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทันในภาพรวม สวนใหญ อยูใน
ระดับสูง เทากับรอยละ 88.9 นอกนั้น อยูในระดับปานกลาง รอยละ 11.1 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
ของปจจัยแรงจูงใจในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ทุกดาน สวนใหญ มีแรงจูงใจใน
ระดับสูง ไดแกดานการไดรับการยกยอง ดานโอกาสกาวหนา ดานความสําเร็จของงาน ดานลักษณะงาน 
และดานการไดรับรางวัลรอยละ 91.1 , 83.3 , 86.7 , 82.2 และ 61.1 ตามลําดับ  
              5. ผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก พบวา ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ ผานเกณฑ รอยละ 51.1
และไมผานเกณฑ รอยละ 48.9 
              6. ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษากับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ผลการวิเคราะหความสัมพันธ โดยการทดสอบไค – 
สแควร (chi-square test) พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ในดานเพศ และสถานภาพสมรส ปจจัย
ดานการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ในดานการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และการนิเทศติดตาม มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ท่ีระดับความ
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เชื่อม่ัน .05 (p– value < 0.05) สวนปจจัยดานอ่ืน ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
ความเชื่อม่ัน .05 (p– value > 0.05) 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
              1) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความสามารถในการควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออกของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
พบวา สวนใหญ อยูในระดับสูง มีเพียงรอยละ 21.1 ท่ีมีความรูความสามารถอยูในระดับต่ํา สะทอนให
เห็นถึงความพรอมทางดานความรูความสามารถในการําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน
ของอาสมัครสาธารณสุขเปนอยางดี 
              2) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขในการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานีในภาพรวม พบวา สวนใหญ อยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา          
ทุกดาน สวนใหญ อยูในระดับสูง ซ่ึงบอกถึงความพรอมในดานทรัพยากรในการดําเนินงานควบคุม
ปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข   
              3) ผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พบวา มีผลการดําเนินงาน
อยูในระดับ ผานเกณฑการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 1 ใน 2 
เทานั้น สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงในการท่ีจะมีการระบาดของโรคไขเลือดออกในชุมชนเปนอยางมาก 
              4) ผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารทรัพยากรสาธารณสุขในดานการไดรับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ และดานการนิเทศติดตามการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับผลการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเขตอําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 บอกถึงความสําคัญของการ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และการนิเทศติดตามการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ดังนั้นจึง
ตองสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ อยางเพียงพอและทันเวลา รวมท้ังควรมีการนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขมีประสิทธิภาพตอไป 
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