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บทคัดย่อ

	 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง	 (Cross	–	 sectional	 descriptive	 research)	มี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัการบรหิารและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นที่

เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น	ประชากรที่ศึกษาคือ	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จ�านวน	248	คน	ใช้วิธี

การสุ่มอย่างเป็นระบบ	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	102	คน	เครื่องมือที่ใช้คือ	แบบสอบถาม		ผ่านการตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	 	และมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามมากกว่า	 0.50	ทุกข้อค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาช	0.97	เก็บข้อมูลระหว่างวันที่	15	กุมภาพันธ์	-	15	มีนาคม	2560	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ผลการศึกษาพบว่า	 ระดับปัจจัยการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.77	(S.D.	=	

0.44)	ระดับปัจจัยแห่งความส�าเร็จภาพรวมอยู่ในระดับมาก	ค่าเฉลี่ย	3.86	(S.D.	=	0.50)	และระดับการปฏิบัติงาน

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	ภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย	3.95	(S.D.	=	0.44)	และ

พบว่าภาพรวมของปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความส�าเร็จมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติงาน 

เฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ	(r	=	0.605,	p-value	<	0.001,	r	=	0.735,	p-value	<	0.001)		

ตัวแปรปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการและด้าน

ความเชือ่มโยงระหว่างทมีโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลกบัทมีแม่ข่าย	ปัจจยัการบรหิารด้านการบรหิารจดัการและ

ด้านบุคลากร	 ทั้ง	 4	 ตัวแปรสามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็วของ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ	66.4	ปัญหาอุปสรรค	บุคลากร

ในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลมหีน้าทีร่บัผดิชอบหลายหน้าทีร่วมถงึขาดความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัิ

งานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

ค�ำส�ำคัญ:	การปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว		โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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Abstract

	 This	study	was	cross-sectional	descriptive	research	aimed	to	study	administrative	factors	and	success	

factors		affecting	surveillance	and	rapid	response	performance		of		health	personnel		at	sub	–district		health	promoting	

hospitals	 in	Khon	Kaen	province.	The	 samples	were	102	personnel	 randomly	 selected	by	 systematic	 random	

sampling	from	the	248	population	of		surveillance		and		rapid		response		performance		personnel	at	sub-district		

health	promoting	hospitals.	This	study	collected	data	by	questionnaire	 that	examined	and	verified	by	 the	 three	

experts	for	content	validity	and	items	objective	congruence	all	item	was	more	than	0.50	and	Cronbrach’s	Alpha	

Coefficient	was	at	0.97.	Data	collected	between		February	15stand	March	15th	2017.	The	results	showed	that		the	

overall	administrative,	Success	factors	and	surveillance	and	rapid	response	performance	of	health	personnel	at	

sub-district	health	promoting	hospitals	in	Khon	Kaen	province	were	at	high	level		with	averages	of		3.77	(S.D.	=	

0.44),	3.86	(S.D.	=	0.50),	3.95	(S.D.	=	0.44).	The	overall	administrative	factors	and	success		factors	had	high	

positive	relationship	with	performance	of	health	personnel	at	sub-district	health	promoting	(r	=	0.605,	p-value	

<	0.001;	r	=	0.735,	p-value	<	0.001,	respectively).	The	administrative	factors;	man,	management	and	success	

factors;	image	development	of	the	quality	service	development,	the	connection	between	sub-district	hospital	team	

and	host	could	predict	surveillance	and	rapid	response	performanceat	66.4.	The	most	frequently	found	that	the	

problem	was	the	health	personnel	have	many	responsible	many	duty,	lack	of	the	necessary	of	skill	and	knowledge	

for	the	surveillance	and	rapid	response	performance.

Keywords:	surveillanc	and	rapid		response	performance,	health	promoting	hospital

บทน�ำ

	 ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	

พ.ศ.	2558	มสีาระส�าคญัในเรือ่งการเฝ้าระวงัป้องกนัและ

ควบคมุโรคทีเ่ป็นภยัคกุคามต่อสขุภาพของประชาชน	โดย

มกีารบรูณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วน	ทัง้ภาครฐั	ภาค

เอกชน	และภาคประชาชน	ให้สามารถจัดการภัยสุขภาพ

ได้รวดเร็ว	 เตรียมระบบเพื่อพร้อมรับมือกับโรคติดต่อ

อันตรายต่างๆ	เป็นการสร้างความเชือ่มัน่และความมัน่คง

ด้านสุขภาพของประชาชนไทย	กระทรวงสาธารณสุขได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	 ซึ่ง

เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการคร้ังแรกของประเทศไทย	

และตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(1)	ได้จัดให้มี

การตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	 (Surveillance	

and	Rapid	Response	Team:	SRRT)	 เพ่ือเป็นกลไกใน

การแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เกิดข้ึนกับสุขภาพ

และชีวิตของประชาชน	 โดยเริ่มมีการจัดตั้งทีม	 SRRT	

ระดบัส่วนกลาง	ระดบัเขต	ระดบัจงัหวดั	และระดบัอ�าเภอ

ขึน้และจดัตัง้ครบทกุต�าบลในปี	พ.ศ.	2555	โดยมภีารกจิ

คือ	การเฝ้าระวัง	ป้องกันโรค	และเน้นควบคุมโรคหรือ

จ�ากัดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็ว	 โดยการมีส่วนร่วม

ของหลายภาคส่วน	ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบล	องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โรงเรียน	ผู้น�า

ชมุชน	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	ซึง่มาตรฐาน

การปฏิบัติงานของทีม	SRRT	นั้น	มี	4	องค์ประกอบ	คือ	

องค์ประกอบของทมี	องค์ประกอบด้านความพร้อมในการ

ปฏบิตังิานของทมี	องค์ประกอบด้านความสามารถในการ

ปฏบิติังาน	องค์ประกอบด้านผลงาน(2)	จากการศึกษาการ

ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง	คือด้านผลงานการ

ปฏิบัติงาน	กลับมีด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานใน

ระดบัน้อย(3)		ในการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นที่

เร็วตามมาตรฐานของทีมให้ประสบความส�าเร็จนั้นต้อง

อาศยัปัจจยัหลายอย่างในการส่งเสรมิการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในโรงพยาบาล 
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ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว	 ในเร่ืองของ

ปัจจัยการบริหาร	ซึ่งประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	คือ 

ด้านบคุลากร	(Man)	งบประมาณ	(Money)	วสัดอุปุกรณ์	

(Material)	 วิธีการบริหารจัดการ	 (Management)	 เวลา	

(Time)	เทคโนโลย	ี(Technology)(4)	ซึง่ปัจจยัการบรหิาร

มีผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล(5)	และยังรวมถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ	การได้

รับการสนับสนุนจากผู ้บริหารทุกระดับและติดตาม

ประเมินผล	 หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผนงาน

รองรบัการพฒันาการลงมอืปฏบิตัใินพืน้ทีท่ีม่คีวามพร้อม

และสมัครใจในการมีส่วนร่วม	การสร้างความเข้าใจและ

กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ	 การพัฒนาภาพลักษณ์ของ

สถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการ	ความ

เชือ่มโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลกบั

ทีมแม่ข่าย(6)	โดยปัจจัยแห่งความส�าเร็จมีความสัมพันธ์

กับการด�าเนินงาน(7)	เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนท่ีเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นตาม

มาตรฐานของกรมควบคุมโรค	ซึ่งการด�าเนินงานจ�าเป็น

ต้องอาศัยผลการด�าเนินงานของเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็นัน้ต้องอาศยัผลการด�าเนนิงานของ

ทีมระดับต�าบล	 แต่ยังพบว่ามีปัญหาด้านผลงานการ

ปฏิบัติงาน	 ความทันเวลา	 การแจ้งเตือนภัย	 การออก

ควบคุมโรค	และการเขียนรายงานการสอบสวนโรค	ที่ไม่

ครบถ้วน(8)		จากปัญหาดงักล่าว	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีผล

ต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็วของเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

จังหวัดขอนแก่น	 และศึกษาปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อ 

เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็วให้เกิดผลดีต่อประชาชนได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์งำนวิจัย

	 1.	 ปัจจยัการบรหิาร	และปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ทีม่ี

ผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว	ของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	จังหวัดขอนแก่น

	 2.	 ระดับปัจจัยการบริหาร	 ระดับปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จ	 และระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น

	 3.	 ปัญหา	และอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่ เร็วของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น

สมมติฐำนกำรวิจัย

	 ปัจจัยการบริหารและปัจจัยแห่งความส�าเร็จมีผล 

ต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	 ของ 

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	

จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตกำรวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้พือ่ศกึษาปัจจยัการบรหิารและปัจจยั

แห่งความส�าเรจ็มผีลต่อการปฏบิติังานเฝ้าระวงัสอบสวน

เคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยประชากร

ที่ท�าการวิจัยครั้งน้ีคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่นจ�านวน	248	คน(9)	ระยะ

เวลาในการวิจัยระหว่าง	 1	 กรกฎาคม	 2559	 ถึง	 30	

มิถุนายน	2560

รูปแบบกำรวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบภาคตดั

ขวาง	(Cross	–	sectional	descriptive	research)	เกบ็ข้อมลู

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกับการสนทนากลุ่ม	

(Focus	group	guideline)

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา	และปฏิบัติงาน
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เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	248	คน(9)		ใช้สูตรการ

ค�านวณขนาดตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ	เพื่อทดสอบสมมุติฐาน(10)		ค�านวณได้จากสูตรดังนี้

 ได้ขนาดตัวอย่าง	102	คน	 เมื่อได้ขนาดตัวอย่างจึง

ท�าการสุ ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ ่มอย่างเป็นระบบ	

(Systematic	random	sampling)

 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส�าหรับการสนทนากลุ่ม	 (Focus	

group	guideline)	คัดเลือกจากบุคคลที่สามารถให้ข้อมูล

ซึ่งเป็นผู ้ที่มีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	จ�านวน	12	คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิดและปลายเปิด	ประกอบด้วย	 	5	 	ส่วน	 	 คุณลักษณะ 

ส่วนบุคคล	ปัจจัยการบริหาร	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	การ

ปฏิบัติงานเฝ ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว	 ป ัญหา 

และอุปสรรค	แล้วน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษา 

ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	 เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา	

(Content	validity)	และค�านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง

ได้ค่ามากกว่า	 0.5	 คะแนน	 	 แล้วน�าไปทดลองใช้กับ

ประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างใน	

จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	30	ชุด	 โดยใช้สัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาช	(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	

เพื่อหาความเที่ยงของเคร่ืองมือ	 (Reliability)	 ได้ค่า

เท่ากับ	0.97	

ตัวแปรและกำรวัด

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล

	 1)		เพศ	คือ	คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

วัดเป็นนามสเกล	(Nominal	scale)		คือ	1.	ชาย	2.	หญิง

	 2)		อายุ	คือ	อายุจริงของผู้ตอบแบบสอบถามถึงวัน

ทีต่อบนบัอายเุป็นปี	วดัเป็นอตัราส่วนสเกล	(Ratio	scale)

	 3)	 ระดับการศึกษา	คือระดับการศึกษาที่เรียนจบ

สูงสุด	 วัดเป็นอันดับสเกล	 (ordinal	 scale)	 1.	 ต�่ากว่า

ปริญญาตรี		2.	ปริญญาตรี	3.	สูงกว่าปริญญาตรี	

	 4)	 ต�าแหน่ง	คือ	ต�าแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม	

วัดเป็นนามสเกล	 (Nominal	 scale)	 1.เจ้าพนักงาน

สาธารณสขุ		2.	นกัวชิาการสาธารณสขุ		3.	พยาบาลวชิาชพี			

4.	 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	5.	 เจ้าพนักงานแพทย์

แผนไทย

 

จ�านวนตัวแปรอิสระที่ต้องการทดสอบ	(เซ็ต	B)	เท่ากับ	1	ตัวแปร

	จ�านวนตัวแปรอิสระนอกเหนือจากตัวแปรที่ต้องการทดสอบ		(เซ็ต	A)	=0	(เซ็ต	B)	=	11
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	 5)	 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน	 คือ	 ระยะเวลาที่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มปฏิบัติงาน	SRRT	จนถึงปัจจุบัน

วัดเป็นอัตราส่วนสเกล	(Ratio	scale)

	 6)	 การได ้ รับการอบรมเกี่ยวกับ	 SRRT	 คือ	

ประสบการณ์ในการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ

งาน	SRRT	หรอืด้านระบาดวทิยา	เป็นนามสเกล	(Nominal	

scale)	 และอัตราส่วนสเกล	 (Ratio	 scale)	 0.	 ไม่เคย 

1.	เคย		จ�านวน........ครั้ง		

 ส่วนที่ 2 ด้ำนปัจจัยกำรบริหำร	 ประกอบด้วย 

1)	บุคลากร	2)	 งบประมาณ	3)	 วัสดุอุปกรณ์	 4)	การ

บริหารจัดการ	5)	เวลา	6)	เทคโนโลยี	มีค�าตอบให้เลือก	

5	 ระดับ	 (5,	 4,	 3,	 2,	 1)	 เป็นแบบมาตรประมาณค่า	

(Rating	scale)	วัดเป็นช่วงสเกล	(Interval	scale)	โดยมี

เกณฑ์การให้คะแนน(11)	ดังนี้

	 มากที่สุดคือ	ปฏิบัติทุกครั้ง	 =	 5

	 มากคือ	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	 =	 4

	 ปานกลางคือ	ปฏิบัติบางครั้ง	 =	 3

	 น้อยคือ	ปฏิบัติน้อยครั้ง	 =	 2

	 น้อยที่สุดคือ	ปฏิบัตินานๆ	ครั้ง	 =	 1

	 การแปลผลคะแนนระดบัปัจจยัการบรหิาร	แบ่งเป็น	

5	ระดับ(12)	ดังนี้

	 มากที่สุด	คือ	 ค่าเฉลี่ย	 4.50	–	5.00

	 มาก	คือ	 ค่าเฉลี่ย	 3.50	–	4.49

	 ปานกลาง	คือ	 ค่าเฉลี่ย	 2.50	–	3.49

	 น้อย		คือ	 ค่าเฉลี่ย	 1.50	–	2.49

	 น้อยที่สุด	คือ	 ค่าเฉลี่ย	 1.00	–	1.49

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ ประกอบด้วย 

1)	 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับและ

ติดตามประเมินผล	2)	หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมี

แผนงานรองรับการพัฒนา		3)	การลงมือปฏิบัติในพื้นที่

ที่มีความพร้อมและสมัครใจในการมีส่วนร่วม	4)	การ

สร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ	5)	การ

พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนา

คุณภาพการบริการ	 6)	 ความเช่ือมโยงระหว่างทีม 

โรงพยาบาลส ่งเสริมสุขภาพต�าบลกับทีมแม ่ข ่าย

แบบสอบถามเป็นค�าถามมาตรส่วนประมาณค่า	(Rating	

scale)	มคี�าตอบให้เลอืก	5	ระดบั	(5,	4,	3,	2,	1)	มรีะดบั

การวัดเป็นช่วงสเกล	(Interval	scale)	โดยมีเกณฑ์ในการ

ให้คะแนนเช่นเดียวกันกับส่วนที่	2

 ส่วนท่ี 4  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสอบสวน

เคล่ือนท่ีเร็วของเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขในโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	ประกอบด้วย	องค์ประกอบของ

ทีม		องค์ประกอบด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานของ

ทมี	องค์ประกอบด้านความสามารถในการปฏบิตังิาน	องค์

ประกอบด้านผลงาน	แบบสอบถามมีค�าตอบให้เลือก	5	

ระดับ	(5,	4,	3,	2,	1)	ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า	(Rating	scale)	โดยมีเกณฑ์ในการให้

คะแนนเช่นเดียวกันกับส่วนที่	2

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการประมวล

ผลข้อมูล	และน�าเสนอข้อมูล	ดังนี้

	 1.	 สถิติเชิงพรรณนา	อธบิายคณุลกัษณะส่วนบคุคล	

ได้แก่	 เพศ	อายุ	ต�าแหน่ง	ระดับการศึกษา	ระยะเวลาใน

การปฏบิตังิาน	SRRT	การได้รบัการอบรมเกีย่วกบั	SRRT	

ระดับปัจจัยการบริหาร	ระดับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	และ

ระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	

ใช้สถติกิารแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน	ค่ามัธยฐาน	ค่าสูงสุด	ค่าต�่าสุด

	 2.	 สถิติเชิงอนุมาน

	 	 2.1	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

หรอื		Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient	

ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร

ตามทีละคู่	(Bivariate	Analysis)	โดยแบ่งระดับคะแนน

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 (r)	 แบ่งตามเกณฑ์	 ของ		

Elifson		K.(13) 

	 	 2.2	 การถดถอยพหแุบบขัน้ตอนหรอื	Stepwise		

Multiple	 	 Linear	 	Regression	Analysis	 อธิบายความ

สัมพันธ์ของตัวแปรอิสระตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไปที่
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ผลกำรวิจัย

 1.  คุณลักษณะส ่วนบุคคลของเจ ้ ำหน ้ ำที่

สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

จังหวัดขอนแก่น

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดขอนแก่น 

พบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ�านวน	54	คน	

คิดเป็นร้อยละ	52.9	 เพศชายจ�านวน	48	คน	คิดเป็น 

ร้อยละ	47.1	ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	31-50	ปี	จ�านวน	

58	คน	คิดเป็นร้อยละ	56.9	 โดยมีอายุเฉลี่ย	35.20	ปี	

(S.D.=	8.48	ปี)	อายุต�่าสุด	21	ปี	อายุสูงสุด	56	ปี	ส่วน

ใหญ่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจ�านวน	84	

คน	คิดเป็นร้อยละ	82.4	รองลงมาคือ	สูงกว่าปริญญาตรี	

จ�านวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	14.7	ส่วนใหญ่ต�าแหน่ง

นกัวชิาการสาธารณสขุจ�านวน	51	คน	คดิเป็นร้อยละ	50.0	

รองลงมาคือเจ้าพนักงานสาธารณสุขจ�านวน	 43	 คน 

คิดเป็นร้อยละ	 42.2	 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว	 6	 –	 10	ปี	

จ�านวน	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	45.1	มีค่ามัธยฐาน	6	ปี	

(Min	=	0	 	ปี,	Max	=	 	 25	ปี)	มีประสบการณ์ในการ 

ฝึกอบรมจ�านวน	88	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.3

 2. ระดับปัจจัยกำรบริหำรในกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำ

ระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุใน

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดขอนแก่น

	 ระดับปัจจัยการบริหารหลัก	พบว่าในภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.77	(S.D.=0.44)	

เมื่อพิจารณาตามปัจจัยพบว่า	ปัจจัยการบริหารด้านการ

บรหิารจดัการมค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	

3.97	(S.D.=0.57)	รองลงมาคือปัจจัยการบริหารด้าน

เวลาอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	 3.94	 (S.D.=0.55) 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือปัจจัยการบริหาร 

ด้านงบประมาณอยู ่ในระดับมาก	 มีค ่าเฉลี่ย	 3.50	

(S.D.=0.62)	ดังรายละเอียดในตารางที่	1

ตำรำงที่ 1	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และการแปรผลระดับปัจจัยการบริหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น																										

ปัจจัยกำรบริหำรของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
Mean S.D. กำรแปลผล

1.	ด้านบุคลากร 3.82 0.53 มาก

2.	ด้านงบประมาณ 3.50 0.62 มาก

3.	ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.63 0.58 มาก

4.	ด้านการบริหารจัดการ 3.97 0.57 มาก

5.	ด้านเวลา

6.	ด้านเทคโนโลยี

3.94

3.73

0.55

0.60

มาก

มาก

ภำพรวมปัจจัยกำรบริหำร 3.77 0.44 มำก
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 3. ระดับปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ ของเจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

จังหวัดขอนแก่น

	 เมื่อพิจารณาระดับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	พบว่าใน

ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.86	

คะแนน	 (S.D.=0.50)	 	 เมื่อพิจารณาตามปัจจัยพบว่า	

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้านการได้รับการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหารทุกระดับและติดตามประเมินผล	มีค่าเฉลี่ยสูง

ทีส่ดุอยูใ่นระดบัมาก		มค่ีาเฉลีย่		3.94	คะแนน	(S.D.=0.53) 

รองลงมาคอื	ด้านหน่วยงานสนบัสนนุทกุระดบัมแีผนงาน

รองรับการพัฒนาอยู ่ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ย	 3.93	

คะแนน	(S.D.=0.55)	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ที่มี

ความพร้อมและสมัครใจในการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก	มีค่าเฉลี่ย	 3.70	คะแนน	 (S.D.=0.69)	 ดังราย

ละเอียดในตารางที่		2

ตำรำงที่ 2	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และการแปรผลปัจจัยแห่งความส�าเร็จของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดขอนแก่น						

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

ในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
Mean S.D. แปลผล

1.		 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับและติดตามประเมินผล 3.94 0.53 มาก

2.		 หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผนงานรองรับการพัฒนา 3.93 0.55 มาก

3.	 การลงมือปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความพร้อมและสมัครใจในการมีส่วนร่วม 3.70 0.69 มาก

4.	 การสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 3.79 0.69 มาก

5.	 การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการ 3.88 0.55 มาก

6.		 ความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกับทีมแม่ข่าย 3.92 0.58 มาก

ภำพรวม 3.86 0.50 มาก

 5. ปัญหำ อปุสรรค และข้อเสนอแนะในกำรปฏบิตัิ

งำนเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 

จังหวัดขอนแก่น

	 	 ปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

งานเฝ ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่ เร็วของเจ ้าหน ้าที่

สาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	บคุลากร

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลมีจ�านวนน้อย	 ไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	และบุคลากรมีหน้าที่รับผิด

ชอบหลายหน้าที่รวมถึงขาดความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีในการควบคุมโรค	หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	

ทั้งในส่วนของหน่วยงานด้านสุขภาพ	 หรือหน่วยงาน

องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ให้การสนบัสนนุงบประมาณ

ด้านการควบคมุโรคทีล่่าช้า	ขาดการจดัสรรงบประมาณที่

ชัดเจน	วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ	 เช่น	 เคร่ืองพ่นหมอก

ควนั	หรอืมกีช็�ารดุเสยีหายบ่อยครัง้ไม่สามารถบ�ารงุรกัษา

เองได้		

	 	 ข้อเสนอแนะ	 ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความรู ้ความสามารถในด้านการควบคุมโรค	 และ

เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้อง	หน่วยงานต่างๆ	ทีเ่ก่ียวข้องควรจดั

ท�าแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลอย่างเพียงพอ
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	 6.	ปัจจัยกำรบริหำรและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จท่ี

มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็วของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่ง

เสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดขอนแก่น   

 จากการวเิคราะห์ข้อมลู	พบว่าปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์

กับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็วของเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	 ได้แก่

ปัจจัยการบริหาร	 และปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	 ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้

  6.1 ปัจจัยกำรบริหำร	พบว่าภาพรวมของปัจจัย

การบรหิารมคีวามสมัพนัธ์ระดบัสงูทางบวกกบัการปฏบิตัิ

งานเฝ ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่ เร็วของเจ ้าหน ้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัด

ขอนแก่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r	=	0.720,	p-value	

<	0.001)	 	 เมื่อพิจารณาปัจจัยการบริหารเป็นรายด้าน 

พบว่า	ปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ระดับ

ปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวน

เคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล		จังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	(r	=	0.640,	p-value	<	0.001)	รองลงมาคือ	

ปัจจัยด้านเวลามีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวก

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(r	=	0.607,	p-value	<	0.001)	

และปัจจยัการบรหิารทีม่คีวามสมัพนัธ์น้อยทีส่ดุ	คอืปัจจยั

ด้านงบประมาณ มคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางทางบวก

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(r	=	0.436,	p-value	<	0.001)

ดังรายละเอียดในตารางที่	3

ตำรำงที่ 3	 สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์ของเพียร์สนัระหว่างปัจจยัการบรหิารทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานเฝ้าระวงั

สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น

ปัจจัยกำรบริหำร
กำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (r)

p-value ระดับ

ควำมสัมพันธ์

1.	 ด้านบุคลากร 0.577** <0.001 ปานกลาง

2.	 ด้านงบประมาณ 0.436** <0.001 ปานกลาง

3.	 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 0.521** <0.001 ปานกลาง

4.	 ด้านการบริหารจัดการ 0.640** <0.001 ปานกลาง

5.	 ด้านเวลา 0.607** <0.001 ปานกลาง

6.	 ด้านเทคโนโลยี 0.553** <0.001 ปานกลาง

ภำพรวมปัจจัยกำรบริหำร 0.720** <0.001 สูง

**Correlation	is	significant	at	the	0.01	level
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 6.2 ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ พบว่าภาพรวม

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวก

กับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็วของเจ้า

หน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

จังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r=0.735,	

p-value	 <0.001)	 	 เมื่อพิจารณาปัจจัยแห่งความส�าเร็จ

รายด้านพบว่าทกุด้านมคีวามสมัพันธ์ระดบัปานกลางทาง

บวกกบัการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ของ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 	 ได้แก่การพัฒนาภาพลักษณ์

ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการ	

(r=0.691,	 p-value	 <0.001)	การได้รับการสนับสนุน

จากผูบ้รหิารทกุระดับและติดตามประเมนิผล	(r=0.667,	

p-value	 <0.001)	หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผน

งานรองรับการพัฒนา	 (r=0.650,	 p-value	 <0.001)

ความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลกับทีมแม่ข่าย		(r=0.650,	p-value	<0.001)	การ

สร ้างความเข ้าใจและกระตุ ้นให้เกิดความร่วมมือ		

(r=0.614,	 p-value	 <0.001)	และน้อยที่สุด	คือ	การ

ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความพร้อมและสมัครใจในการ

มีส่วนร่วม	(r=0.471,	p-value	<0.001)	ดังรายละเอียด

ในตารางที่	4

ตำรำงที่ 4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ระหว่างปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน 

เฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดัขอนแก่น

ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ

กำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของเพียร์สัน (r)
P - value

ระดับควำม

สัมพันธ์

1.	 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ

และติดตามประเมินผล

0.667** <0.001 ปานกลาง

2.	 หน่วยงานสนับสนุนทุกระดับมีแผนงานรองรับ

การพัฒนา

0.650** <0.001 ปานกลาง

3.	 การลงมือปฏิบัติในพื้นที่ที่มีความพร้อมและ

สมัครใจในการมีส่วนร่วม

0.471** <0.001 ปานกลาง

4.	 การสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดความ

ร่วมมือ

0.614** <0.001 ปานกลาง

5.	 การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการ

พัฒนาคุณภาพการบริการ

0.691** <0.001 ปานกลาง

6.	 ความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบลกับทีมแม่ข่าย

0.650** <0.001 ปานกลาง

ภำพรวมปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 0.735** <0.001 สูง

**Correlation	is	significant	at	the	0.01	level
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 6.3 ปัจจัยกำรบริหำรและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว

ของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล จังหวัดขอนแก่น พบว่า	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้าน 

การพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการบริการ	ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ	ด้านบุคลากร	

และปัจจัยด้านความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกับทีมแม่ข่าย	สามารถพยากรณ์การปฏิบัติ

งานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 	 จังหวัดขอนแก่น 

ได้ร้อยละ	66.4	รายละเอียดในตารางที่		5

ตำรำงที่ 5 ค่าสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ

	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น												

ตัวแปร B Beta T P-value R R2 R2 adj. R2 Change

1. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้าน

การพัฒนาภาพลักษณ์ของ

สถานบริการโดยการพัฒนา

คุณภาพการบริการ

0.253 0.336 3.944 <0.001 0.691 0.477 0.472 0.477

2. ปัจจัยการบริหารด้านการ

บริหารจัดการ

0.214 0.294 3.998 <0.001 0.784 0.615 0.607 0.138

3. ปัจจัยการบริหารด้าน

บุคลากร

0.156 0.199 2.770 0.005 0.803 0.645 0.634 0.030

4. ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้าน

ความเชื่อมโยงระหว่างทีม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลกับทีมแม่ข่าย

0.143 0.198 2.319 0.023 0.815 0.664 0.650 0.019

ค่าคงที่		0.981	,		F	=	47.854	,		p	–	value	<	0.001	,	R	=	0.815	,	R2	=	0.664	,	R2adj		=	0.650

วิจำรณ์และสรุปผลกำรวิจัย

	 จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยการบริหารและ

ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็มผีลต่อการปฏบิตังิานการเฝ้าระวงั

สอบสวนเคลื่อนที่ เร็วของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 จังหวัดขอนแก่น	 คือ

ปัจจยับรหิารด้านการบรหิารจดัการ	ปัจจยัการบรหิารด้าน

บุคลากร	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จด้านปัจจัยแห่งความ

ส�าเร็จด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ของสถานบริการโดย

การพัฒนาคุณภาพการบริการ	 	ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 

ด้านความเชื่อมโยงระหว่างทีมโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลกับทีมแม่ข่าย	 ซึ่งผลการวิจัยในคร้ังนี้

สอดคล้องกับการวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้	 พบว่า	 ปัจจัยแห่ง

ความส�าเร็จด้านการพัฒนาภาพลักษณ์สถานบริการ	และ

ด้านการใช้กระบวนการประชาคม	สามารถพยากรณ์การ

ปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลได้(7)สอดคล้องกับงานวจิยัทีม่ผีูศึ้กษาไว้แล้วพบว่า

ปัจจยัการบรหิารด้านการบรหิารจดัการสามารถพยากรณ์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้	 (12)	และ

สอดคล้องกับงานวิจัยที่มีผู ้ ศึกษาไว้แล้วพบว่าการ

สนับสนุนจากองค์การหรือได้รับการสนับสนุนของ 

ผู ้บังคับบัญชาสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของ 

เจ ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบั ติงานในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล(14)	 	เช่นเดียวกับปัจจัยการบริหาร

ด้านบุคลากร	 	 สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้(15)
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ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

	 1.	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ	ควรมีการพัฒนาคุณภาพการรักษา

พยาบาลและภาพลักษณ์ของสถานบริการโดยการ

พัฒนาการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

การปฏิบตังิาน	เฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็	กระบวนการ

สือ่สารกบัประชาชนให้เข้าใจต่อภารกจิของการปฏบิตังิาน

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในชุมชน

	 2.	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ	ควรส่งเสริมให้มีการมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบที่ ชัด เจนกับเจ ้ าหน ้ าที่ สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	หรือสมาชิกของทีม 

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในระดับต�าบล	ให้ชัดเจน

	 3.	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ส�านกังานสาธารณสขุ

อ�าเภอ	ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

มีการถ่ายทอดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนใน

หน่วยงานเพื่อทดแทนในกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้		หรือมีการโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

	 4.	 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ส�านกังานสาธารณสขุ

อ�าเภอ	 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการส่งต่อ	

ระหว่างกันของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับ

ต�าบล	 และระดับอ�าเภอให้มีประสิทธิภาพ	 และเกิด

กระบวนการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  

	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภาพ

ลักษณ์ของสถานบริการโดยการพัฒนาคุณภาพการ

บรกิาร	เพือ่น�ามาปรบัใช้ในการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล

	 2.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ

บรหิารจดัการ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

กิตติกรรมประกำศ

	 ขอขอบคุณอาจารย ์คณะสาธารณสุขศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 

การศึกษาคร้ังน้ีทุกท่าน	 	 ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

เอกสำรอ้ำงอิง

1.	 กระทรวงสาธารณสุข.	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	

พ.ศ.	2558.	พิมพ์คร้ังที่	 2;	 กรุงเทพฯ:	 โรงพิมพ ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	2559.

2.	 ส�านักระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค.	มาตรฐานและ

แนวทางปฏบิตังิานทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็	

(SRRT)	 ฉบับปรับปรุงใหม่	 2555.	 กรุงเทพฯ:	

ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย;	2555.

3.	 สันติ	ธรณี,	ประจักร	บัวผัน.	การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง

สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ใน

รพ.สต.จังหวัดร้อยเอ็ด.	วารสารงานวิจัย	มข.(บศ).	

2557;	14(1):89-104.

4.	 ประจักร	 บัวผัน.	 หลักการบริหารสาธารณสุข. 

คณะสาธารณสุขศาสตร์.	 ขอนแก่น.	พิมพ์ครั้งที่	 4.	

ขอนแก่น.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2558.

5.	 วุฒิศักด์ิ	 ค�าภาษี,	 วิทัศน์	 จันทร์โพธิ์ศรี.	 ปัจจัย

สนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่

ส าธารณสุขที่ รับผิดชอบงานควบคุมโรคใน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	จงัหวดัขอนแก่น.

วารสารส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 6	 จังหวัด

ขอนแก่น	2554;	18(3):22-33.

6.	 ชชูยั	ศภุวงศ์,	สมศกัดิ	์ชณุหรศัมิ,์	ลดัดา	ด�ารกิารเลศิ,	

สุพัตรา		ศรีวณิชากร,		เกษม	เวชสุนทรานนท์.	คู่มือ

การให้บรกิารของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล.	

กรงุเทพฯ:	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึ;	2552.



34 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน 2561

7.		 โกศล	ศริจินัทร์.	แรงจงูใจและปัจจยัแห่งความส�าเรจ็

ที่มีผลต่อการด�าเนินงานสุขศาลาของผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	จังหวัดขอนแก่น	

[วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต].	

ขอนแก่น:	มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2559.

8.		 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.	รายงานผล

การประเมนิมาตรฐานทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นที่

เร็ว.	 ขอนแก่น:	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น.	(เอกสารอัดส�าเนา).

9.		 ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัขอนแก่น.	ทะเบยีนราย

ชื่อทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับต�าบล.	

ขอนแก่น:	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น;	

2559.	(เอกสารอัดส�าเนา).

10.	 Cohen	 J.	 Statistical	 power	 analysis	 for	 the	

behavioral	 science. 2nd	 ed.	 Hill	 Seale,	 N.J:	

Lawrenge	Erlbaum	Associates;	1988.

11.	 Likert.	Attitude	 theory	 and	measurement.	New	

York:	Wiley	&	Son;	1967.

12.	 ส�าเริง	 	จันทรสุวรรณ		สุวรรณ	บัวทวน.	ระเบียบวิธี

วจิยัทางสงัคมศาสตร์.	ขอนแก่น:ภาควชิาสงัคมวทิยา

และมา นุษย วิทยา 	 คณะมนุษยศาสตร ์ และ

สังคมศาสตร์.	มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2547

13.	 Elifson,	K.	Fundamental	of	social	statistics.	New	

York	:		McGraw-Hill;	1990.

14.	 รัชนีกร	กุญแจทอง,	ชนะพล	ศรีฤาชา.	การสนับสนุน

จากองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ	จงัหวดั

ขอนแก่น.	วารสารส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6		

ขอนแก่น	2555;	19(2):	17-26.

15.	 พยุดา	 	 ชาเวียง.	 แรงจูงใจและการสนับสนุนจาก

องค์การที่มีผลต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบ

สุขภาพระดับอ�าเภอของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลจงัหวดัขอนแก่น	[วทิยานพินธ์

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต] . 	 ขอนแก ่น:	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น;	2559.


