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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา แบบภาคตัดขวาง มี วตั ถุประสงค์เพื"อศึ กษาคุ ณลักษณะ
ส่ วนบุคคล ปัจจัยการบริ หารและกระบวนการบริ หารที"มีผลต่อการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
ของเจ้าหน้าที" สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พื นที" อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น ประชากรที" ใช้ใน
การศึกษาคือ เจ้าหน้าที" สาธารณสุ ขที" รับผิดชอบงานระบาดวิทยาในสถานี อนามัย พืนที"อาํ เภอโซนใต้
จังหวัดขอนแก่น ทังหมดจํานวน 45 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม
ระหว่างวันที" 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที" 10 มกราคม พ.ศ. 2554 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
SPSS for Windows ใช้สถิติแจกแจงความถี" ร้อยละ ค่าเฉลี"ย ส่ วนเบี" ยงเบนมาตรฐาน ค่าตํ"าสุ ด-สู งสุ ด
สัมประสิ ทธิ5 สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขันตอน ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยทางการบริ หารและกระบวนการบริ หารที" มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พืนที"อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที"
ระดับ 0.05 คือ การบังคับบัญชาสั"งการ การวางแผน และประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยา
ซึ" งปั จจัยทัง 3 ด้าน สามารถร่ วมกันทํานายผลการปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
สาธารณสุ ขในสถานีอนามัย พืนที"อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 56.4
Abstract
This study was based on cross-sectional descriptive research. The purposes of this
study were to study effects of personal factor, management factor and management process
on the performance of surveillance teams of health centers on the administration of the
south

KKU Res J. 2011; 16(6)

707

south zone districts of Khon Kaen province. The population of this study was 45. Data were
collected by using questionnaires and focus group, which were carried out during December
20, 2010 – January 10, 2011 and disseminated by statistic value, percentage, mean, standard
deviation, median, maximum, minimum, Pearson’s coefficient and multi-stage regression
analysis. Results showed that the factors affecting performance of surveillance teams of
health centers on the administration of the south zone districts of Khon Kaen province at
the significant level of 0.05 were commanding, controlling and experience or training of
performance of surveillance. These three factors could together predict performance of
surveillance teams of health centers on the administration of the south zone districts of
Khon Kaen province at the percentage of 56.4.

คําสํ าคัญ: การปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ปัจจัยทางการบริ หาร กระบวนการบริ หาร
Keywords: performance of surveillance teams, administrative factors, administration
1. บทนํา

ในวงการสาธารณสุ ข ทั"ว โลกได้ใ ห้ ค วาม
สําคัญกับโรคติ ดต่ อ เนื" องจากปั จจุ บนั มี โรคอุบตั ิ
ใหม่อุบตั ิ ซ าํ เกิ ดขึ นบ่อยครัง โดยเฉพาะโรคอุบตั ิ
ใหม่ที"มีอนั ตรายร้ายแรง ส่ วนใหญ่เป็ นโรคที"ติดต่อ
จากสัตว์มาสู่ คนก่ อให้เ กิ ดความวิตกกัง กลไปทัว"
โลก ไม่ ว่ า จะเป็ นโรคซาร์ ส ( SARS) หรื อโรค
ทางเดิ น หายใจเฉี ย บพลัน รุ นแรง ที" ร ะบาดใน
ประเทศจีนเมื"อปี พ.ศ. 2548 โรคไข้สมองอักเสบนิ
ปาห์ ไ วรั ส ที" ร ะบาดในประเทศมาเลเชี ย และ
บังกลาเทศ แม้กระทัง" โรคไข้หวัดนกที" ระบาดอยู่
ในภูมิภาคเอเชี ย ก่อให้เกิ ดผลกระทบที" รุนแรงต่อ
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมาก ซึ" งมี
การคาดการณ์ของผูเ้ ชี" ยวชาญได้ทาํ นายว่าโรคบาง
โรคที" มี ก ารระบาดอย่า งรวดเร็ ว และเป็ นเชื อ ที" มี
ความรุ นแรงนัน อาจพลิกผันทําให้ประชาชนบน
พืนโลกเข้าสู่ สภาวะวิกฤติเพียงชัว" ข้ามคืน (1) และ
ในปี พ.ศ. 2552 ได้เกิดโรคติดต่อที"มีความร้ายแรง
เกิดขึน เมื"อมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ที"ได้ขยายการระบาดและ
ส่ ง ผลกระทบเป็ นวิ ก ฤติ ท างสาธารณสุ ข ของ
ประเทศทั" ว โลก รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ขคนปั จจุบนั จึงได้มอบนโยบายในการ
ควบคุ มป้ อง กั น โร คที" มี ประสิ ทธิ ภา พแล ะ
ประสิ ทธิ ผล ซึ" งมี โรคอุบตั ิใหม่ อุบตั ิซ าํ รวมทัง

ภัยธรรมชาติ และภัยจากสารเคมี เกิ ด ขึ นบ่ อ ยครั ง
จัด เป็ นภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ที" ส่ ง ผล
กระทบต่อสุ ขภาพประชาชนในวงกว้างและนับวัน
จะทวีความรุ นแรงขึน (2) เช่นเดียวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที" 10 (พ.ศ.
2550-2554) ได้ ก ํา หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
คุณภาพคน และสังคมไทยสู่ สังคมแห่ งภูมิปัญญา
มุ่ ง การดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง ป้ องกัน การฟื นฟู ส ภาพ
ร่ างกายและจิ ต ใจ ( 3) และกรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ก็ ไ ด้มี ก ารกํา หนดกรอบ
นโยบายสี" ปี (พ.ศ. 2548-2551) เพื" อวางแนวทาง
ปฏิ บตั ิ ให้มีการประสานความร่ วมมือเสริ มสร้ าง
ความเข้มแข็งของระบบเฝ้ าระวังและควบคุมโรค
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีพนั ธกิจของกรมควบคุม
โรคด้ว ยกระบวนการร่ ว มมื อ ประสานเครื อ ข่ า ย
ภายในและระหว่างประเทศในการผลิตและพัฒนา
ผูเ้ ชี"ยวชาญข้อมูลข่าวสาร เรื" องกฎหมายในการเฝ้ า
ระวัง ป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ และการ
ให้บริ การเฉพาะโรคให้ได้มาตรฐานสากล ตลอด
จนส่ ง เสริ ม ผลัก ดัน สนับ สนุ น และติ ด ตามการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎห มายที" จํ า เป็ น ต่ อการป้ องกั น
ประชาชนจากโรคและภัยสุ ขภาพ และสนับสนุ น
ถ่ า ยทอด แลกเปลี" ย นความรู ้ ใ ห้เ ครื อ ข่ า ยมี ค วาม
พร้ อมในการจัดการภาวะคุ ก คามและภัยสุ ขภาพ
ใหม่ๆได้ทนั การณ์ (1)
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ดังนันการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา จึงนับว่า
เป็ นรากฐานทางระบาดวิทยาที" สําคัญสําหรับงาน
สาธารณสุ ขสมัยใหม่ ครอบคลุมโรคไร้ เชื อและ
งานสาธารณสุ ขแขนงต่ างๆ มี การเพิ" มชื" อโรคเข้า
ไปในบัตรรายงานผูป้ ่ วย (แบบรง.506) และการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของระบบราชการ โดยให้
ความสํา คัญกับ โรคหรื อภัย คุ กคามสุ ข ภาพที" เ กิ ด
จากการประกอบอาชี พ และสิ" ง แวดล้อ ม ซึ" งผู ้
ปฏิ บตั ิ ในระบบบริ การสุ ขภาพระดับต่ างๆนันจะ
ตอบสนองได้ดีเป็ นเรื" องที"ตอ้ งศึกษาต่อไป (4)
ฉะนันการเฝ้ าระวังทางระบาดวิ ทยาจึ ง เป็ น
กิ จกรรมสําคัญ โดยมี ข นั ตอนการดําเนิ นงานเฝ้ า
ระวังทางระบาดวิทยา 4 ขันตอนได้แก่ การรวบ
รวมข้อ มูล การเรี ย บเรี ย งและการนํา เสนอข้อ มู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลผล และการกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร (5) โดยการบันทึกในเครื" องมือ อาทิ
ได้แ ก่ บัต รรายงานผู ้ป่ วย (แบบ รง. 506) บัต ร
เปลี" ย นแปลงรายงาน (แบบ รง. 507) และแบบ
เรี ย บเรี ย งข้อ มูล ทางระบาดวิ ทยา ประกอบด้ว ย
บัญ ชี ผูป้ ่ วยแยกโรค (แบบ E.1) บัญ ชี ผูป้ ่ วยและ
ตายเฉพาะโรคจําแนกตามสถานที" เ ป็ นรายเดื อ น
(แบบ E.2) บัญชี ผปู ้ ่ วยและตายเฉพาะโรคจําแนก
ตามกลุ่ ม อายุ แ ละเพศเป็ นรายเดื อ น (แบบ E.3)
แบบบันทึกผูป้ ่ วยประจําวัน (daily record) และ
แบบรายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ประจํา
สัปดาห์ (แบบ E.4) (6)
แต่ การปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ไ ด้ ถ้า ขาดปั จ จัย ทางการ
บริ หารซึ" งประกอบด้วย คน (Man) เงิ น (Money)
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ( Material) และวิ ธี การปฏิ บั ติ
(Method) ปัจจัยดังกล่าวเรี ยกย่อๆว่า “4 M’s” ซึ" ง
เป็ นปั จ จัย พื น ฐานของการบริ ห ารงานต่ า งๆ ( 7)
เพื" อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ต ้อ งอาศัย การบริ ห าร
จัดการที"มีประสิ ทธิ ภาพโดยยึดหลักการจัดการของ
Henry Fayol ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชาสั"งการ การประสานงาน
การควบคุม (8) ดังเช่นจากการศึกษาปั จจัยทางการ
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บริ หารของเจ้าหน้าที" สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพ
ชุ ม ชน พบว่ า ด้า นกระบวนการบริ หารคื อ การ
บั ง คั บ บั ญ ชาสั" ง การ การจั ด การองค์ ก ร การ
ประสานงาน และการวางแผน มีความสัมพันธ์กบั
การปฏิ บ ัติ ห น้า ที" เ ฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาใน
ระดับสูง และการควบคุมกํากับมีความสัมพันธ์กบั
การดํา เนิ น งานเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง (9) เช่นเดียวกับการศึกษา ปั จจัยที"
มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านระบาด
วิท ยาของเจ้า หน้า ที" ส าธารณสุ ข ในศู น ย์สุ ข ภาพ
ชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีผลต่อความสามารถ ใน
การปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขทังสิ น (10)
ฉะนัน ผูศ้ ึ ก ษาจึ งมี ค วามสนใจที" จ ะศึ ก ษาถึ ง
ปั จจัยการบริ หารและกระบวนการบริ หารที" มีผ ล
ต่ อ การปฏิ บ ัติ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิ ทยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พืนที"อาํ เภอ
โซนใต้ ของจังหวัดขอนแก่น (11) เพื"อให้ทราบถึง
ผ ล ส ะ ท้ อ น ที" เ ป็ น จ ริ ง แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นางานระบาดวิ ท ยา
ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค และข้อ เสนอแนะเพื" อ
การพัฒนางานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาให้เกิ ดผล
ดีต่อสุ ขภาพของประชาชนในพืนที"ต่อไป
สําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจยั นี เพื"อศึกษา
คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย การบริ หา และ
กระบวนการบริ ห ารที" มี ผลต่ อการปฏิ บ ัติง านเฝ้ า
ระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขใน
สถานีอนามัย พืนที"อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น
2. วิธีการวิจย
ั
เป็ นการวิจ ัยเชิ ง พรรณนาแบบภาคตัด ขวาง
(cross – sectional descriptive research) เก็บ
ข้อมูลทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที" ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ เจ้า หน้า ที"
สาธารณสุ ข ที" ไ ด้รั บ มอบหมายหรื อแต่ ง ตัง ให้
ปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาในสถานี
อนามัยพืนที"อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น
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สถานี อ นามัย พื น ที" อ ํา เภอโซนใต้ จัง หวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอพล
อําเภอหนองสองห้อง อําเภอเปื อยน้อย อําเภอโนน
ศิลา อําเภอแวงใหญ่ และอําเภอแวงน้อย
โดยศึกษาประชากรทังหมด จํานวน 45 คน
2.2 เครื องมือทีใช้ ในการวิจย
ั
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ มาณใช้ เ ป็ นแบบสอบถาม
ตรวจสอบความตรงตามเนื อ หา โดยผูเ้ ชี" ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน มีค่าความเที" ยงของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่ าสัมประสิ ทธิ5 อัลฟ่ าของครอนบาช
,
(Cronbach s alpha coefficient) เท่ า กับ 0.98
และข้อมูลเชิ งคุณภาพใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม
(focus group Interviews)
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดําเนิ นการวิจยั ได้รับอนุ ญาตการวิจยั
ทุกกระบวนการวิจยั และได้รับความเห็นชอบและ
การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วันที" 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 ดําเนิ นการเก็บข้อมูลระหว่างวันที" 20
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที" 10 มกราคม พ.ศ.
2554 ทํา หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตในการทํา วิ จ ั ย จาก
มหาวิ ทยาลัย ขอนแก่ นถึ งนายแพทย์ส าธารณสุ ข
จังหวัด ขอนแก่ นและสาธารณสุ ขอําเภอในพื น ที"
โซนใต้ แล้ ว นํ า แบสอบถามไปติ ดต่ อกั บ ผู ้
ประสานงานแต่ ล ะอํา เภอ เพื" อช่ ว ยประสานงาน
เก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ ว นการสนทนากลุ่ ม ได้นัด
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 15 คน โดยส่ งหนังสื อขอ
ความอนุ เ คราะห์ นัด หมาย และแจ้ง หัว ข้อ การ
สนทนาให้ทราบล่วงหน้า และดําเนินการต่อไป
2.4 สถิตท
ิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
นําเสนอข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การแจก
แจงความถี" ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี" ย ส่ วนเบี" ย งเบน
มาตรฐาน ค่ า ตํ"า สุ ด -สู ง สุ ด และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
ได้แก่ สัมประสิ ทธิ5 สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และ
การวิเ คราะห์ ถดถอยพหุ คู ณ แบบขันตอน การ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ก ารวิ เ คราะห์ จ าก
เนือหาของข้อมูล (content analysis)
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3. ผลการวิจย
ั และอภิปราย

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที
สาธารณสุ ข ที ป ฏิ บั ติ ง านในสถานี อ นามั ย พื(น ที
อําเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น
กลุ่ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย คิ ด เป็ น
ร้อยละ 64.4 อายุส่วนใหญ่นอ้ ยกว่า 30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 53.30 อายุเฉลี"ย 36 ปี (S.D.=6.29) อายุ
ตํ"าสุ ด 25 ปี อายุสูงสุ ด 54 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
คู่ คิดเป็ นร้อยละ 80.0 รองลงมาคือสถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่คือ
ระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 82.2
ประสบการณ์การทํางานด้านระบาดวิทยา 1-30 ปี
เฉลี"ย 12 ปี ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านระบาด
วิทยา ร้ อยละ 97.80 และมี จาํ นวนครั ง ของการ
อบรม 1-15 ครังต่อปี งบประมาณ ส่ วนใหญ่ได้รับ
การอบรมอยูร่ ะหว่าง 1-5 ครัง ร้อยละ 75.60
3.2 ระดับการปฏิบัตต
ิ ามปัจจัยทางการบริ หารของ
เจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบัติงานในสถานีอนามัย
พืน( ทีอาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น
ปั จจัยทางการบริ หาร พบว่าในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมี การปฏิ บตั ิ ตามปั จจัยทางการบริ หารอยู่
ในระดั บ มากค่ า เฉลี" ย 3.50 ( S.D.=0.44) เมื" อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยทางการบริ หารที"
มี ค่ า เฉลี" ย มากที" สุ ด และอยู่ใ นระดับ มากคื อ ด้า น
กําลังคน มีค่าเฉลี"ย 3.63 (S.D.=0.52) รองลงมาคือ
ด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ อ ยู่ใ นระดับ มากและมี ค่ า เฉลี" ย
3.52 ( S.D.=0.45) ค่ า เฉลี" ย น้อ ยที" สุ ด และอยู่ใ น
ระดับปานกลางคือ ด้านงบประมาณมีค่าเฉลี"ย 3.34
(S.D.=0.56)
3.3 ระดั บ กระบวนการบริ ห าร ของเจ้ า หน้ า ที
สาธารณสุ ข ที ป ฏิ บั ติ ง านในสถานี อ นามั ย พื(น ที
อําเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น
กระบวนการบริ หาร พบว่า ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีการปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการบริ หาร อยู่
ในระดั บ มาก ค่ า เฉลี" ย 3.81 ( S.D.=0.54) เมื" อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า กระบวนการบริ หารที"
มีค่าเฉลี"ยมากที"สุดและอยู่ในระดับมากคือด้านการ
3. 1
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จัดการองค์กร มีค่าเฉลี"ย 3.94 (S.D.=0.61) รองลง
มาคือด้านการประสานงาน อยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี"ย 3.93 (S.D.=0.66) ส่ วนค่าเฉลี"ยน้อยที" สุด
และอยู่ในระดับมากคื อ ด้านการควบคุมกํากับ มี
ค่าเฉลี"ย 3.64 (S.D.=0.63)
3.4 ระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ของเจ้ า หน้ าทีส าธารณสุ ขในสถานีอนามัย พื(น ที
อําเภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น
การปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขในสถานีอนามัย พืนที"อาํ เภอ
โซนใต้ จังหวัดขอนแก่น พบว่า อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี"ย 3.56 (S.D.=0.57) เมื"อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ในการจัด ทํา บัต รรายงานผูป้ ่ วย (รง. 506)
ของผูป้ ่ วยด้วยโรคที" ตอ้ งเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
ที" ม า รั บ บ ริ ก า ร ห รื อ บั น ทึ ก ใ น โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ ครบทุกราย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี"ย
3.89 ( S.D.=0.80) รองลงมาคื อ จั ด ทํ า ระเบี ย น
ผูป้ ่ วยเฉพาะโรค (แบบE1) โดยนํารายชื" อผูป้ ่ วย
ด้วยโรคที" ตอ้ งเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ทยา ที" มารั บ
บริ การที"สถานีอามัยบันทึกใน E1 ครบทุกโรค อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี"ย 3.84 (S.D.=0.70) ส่ วนข้อที"
มี ค่ า เฉลี" ย น้อ ยที" สุ ด คื อ นํา ข้อ มู ล ที" ไ ด้จ ากการ
วิเ คราะห์ น ําเสนอต่ อ ที" ป ระชุ ม ประจํา เดื อ นของ
อําเภอและใช้วางแผนแก้ไขปั ญหาในพื นที" อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี"ย 3.31 (S.D.=0.97)
3.5 คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล ปั จจัยการบริ หารและ
กระบวนการบริ ห ารที มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การ
ปฏิบัตงิ านเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้ าหน้ าที
สาธารณสุ ข ในสถานี อนามัย พื(น ที อํา เภอโซนใต้
จังหวัดขอนแก่ น
ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยา
มี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางทางบวกกับ การ
ปฏิบตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พืนที" อาํ เภอโซนใต้
อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ( r=0.325, p-value<
0.030)
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ปั จจัยทางการบริ หาร พบว่าภาพรวม ปั จจัย
ทางการบริ ห ารมี ค วามสัม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลาง
ทางบวก กับ การปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาด
วิทยาของเจ้าหน้า ที" ส าธารณสุ ข ในสถานี อนามัย
พื น ที" อ ํา เภอโซนใต้ จ ั ง หวัด ขอนแก่ น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.605, p-value<0.001) เมื"อ
พิจารณาปั จจัยทางการบริ หาร รายด้านพบว่า ด้าน
กําลังคน ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์มี
ความสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางทางบวกอย่ า งมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติ โดยมี ค่ า r=0.541, p-value
<0.001); r=0.482, p-value<0.001 และ r=0.571
p-value<0.001 ตามลําดับ
กระบวนการบริ หารมีความสัมพันธ์ระดับสู ง
ทางบวกกับ การปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาด
วิทยาของเจ้าหน้า ที" ส าธารณสุ ข ในสถานี อนามัย
พื น ที" อ ํา เภอโซนใต้ จั ง หวัด ขอนแก่ น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.717, p-value<0.001) เมื"อ
พิ จารณากระบวนการบริ หารรายด้านพบว่า การ
วางแผน การจัดการองค์ก ร การบัง คับ บัญ ชาสั"ง
การ การประสานงาน และการควบคุ ม กํา กับ มี
ความสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปานกลางทางบวกอย่ า งมี
นัย สํา คัญทางสถิ ติ โดยมี ค่ า r=0.606, p-value
<0.001; r=0.588, p-value<0.001; r=0.655, pvalue<0.001; r=0.619, p-value<0.001 และ r=
0.628, p-value<0.001 ตามลําดับ ดัง แสดงใน
ตารางที" 1
3.6 คุ ณลักษณะส่ ว นบุ คคล ปั จจัยทางการบริ ห าร
และกระบวนการบริ หารทีมีผลต่ อ การปฏิบัติงาน
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ท า ง ร ะ บ า ด วิ ท ย า ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที
สาธารณสุ ข ในสถานี อนามัย พื(น ที อํา เภอโซนใต้
จังหวัดขอนแก่ น
ตัวแปรที"มีผลต่อการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังทาง
ระบาดวิ ทยาของเจ้า หน้า ที" สาธารณสุ ข ในสถานี
อนามัย พืนที"อาํ เภอโซนใต้ จังหวัดขอนแก่น อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที"ระดับ 0.05 คือ การบังคับ
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ตารางที 1. สัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าทีสาธารณสุขใน
สถานีอนามัยพืนทีอาํ เภอโซนใต้จงั หวัดขอนแก่น
การงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
สัมประสิทธิ
ปัจจัยทางการบริหาร
ระดับความ
p-value
สหสัมพันธ์
และกระบวนการบริหาร
สัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (r)
คุณลักษณะส่ วนบุคคล
0.116
0.449
เพศ
ไม่มีความสัมพันธ์
0.190
อายุ
-0.119
ไม่มีความสัมพันธ์
0.811
สถานภาพสมรส
-0.037
ไม่มีความสัมพันธ์
ระดับการศึกษา
-0.078
0.609
ไม่มีความสัมพันธ์
0.111
0.468
ไม่มีความสัมพันธ์
ประสบการณ์การทํางาน
0.030
ประสบการณ์การฝึ กอบรม
0.325*
ปานกลาง
<0.001
ปานกลาง
ปัจจัยทางการบริหาร
0.605**
ด้านกําลังคน
<0.001
ปานกลาง
0.541**
0.001
ด้านงบประมาณ
0.482**
ปานกลาง
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ปานกลาง
<0.001
0.571**
กระบวนการบริหาร
ด้านการวางแผน
ด้านการจัดการองค์กร
ด้านการบังคับบัญชาสังการ
ด้านการประสานงาน
ด้านการควบคุมกํากับ

0.717**

<0.001

0.606**

<0.001

0.588**

<0.001

0.655**

<0.001

0.619**

<0.001

0.628**

<0.001

ระดับสูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

ตารางที 2. ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขันตอน การปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขใน
สถานีอนามัยพืนทีอาํ เภอโซนใต้จงั หวัดขอนแก่น
ตัวแปร
1.การบังคับบัญชาสัง การ
2.การวางแผน
3.ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยา
ค่าคงที=-0.159, F=17.690, P-value<0.001

B

Beta

t

P-value

R

R2

0.423

0.443

3.481

0.001

0.655

0.429

0.308

0.321

2.521

0.016

0.711

0.505

0.945

0.245

2.355

0.023

0.751

0.564

บัญชาสั"งการ การวางแผน และประสบการณ์การ ลํา ดับ (ตารางที" 2 ) ดัง นัน จึ ง กล่ า วได้ว่ า ตัว แปร
ฝึ กอบรมด้า นระบาดวิ ท ยา โดยมี ค่ า p-value= อิ ส ระทัง 3 ตัว นี สามารถร่ วมกัน พยากรณ์ ก าร
0.001, p-value=0.016 และ p-value=0.023 ตาม ปฏิ บต
ั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
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สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พืนที" อาํ เภอโซนใต้
จังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 56.4 ได้สมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้นตรงซึ" งเป็ นสมการทํา
นายในรู ปคะแนนดิบ ดังนี
Y = -0.159 + (0.423) (การบังคับบัญชาสั"ง
การ) + ( 0.308) (การวางแผน)+ ( 0. 945)
(ประสบการณ์ ก ารฝึ กอบรมด้า นระบาด
วิทยา)
3.7 การสนทนากลุ่ม
ปั จ จัย ทางการบริ ห าร ด้า นกํา ลัง คน พบว่ า
ควรมี ก ารสร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจให้ แ ก่ เ จ้า หน้า ที" ที"
ปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยา เช่ น การ
พิจารณาความดีความชอบ ให้โอกาสในการศึกษา
ต่ อ และเพิ" ม ค่ า ตอบแทนแก่ บุ ค คลที" ส ามารถ
ปฏิบตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
สาธารณสุ ข ในสถานี อนามัยพื นที" อาํ เภอโซนใต้
จังหวัดขอนแก่น ที" ได้มาตรฐานตามกําหนด ด้าน
งบประมาณ พบว่า การจัด สรรงบประมาณให้มี
ความเพี ย งพอ ควรมี ก ารวางแผนการใช้ ง บ
ประมาณและติดตามการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตาม
กําหนดระยะเวลาและใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนงานที"วางไว้ และควรมีการร่ วมมือกันระหว่าง
เครื อข่ า ยสุ ขภาพในท้ อ งถิ" น ร่ วมกั น จั ด สรร
งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ โดยมี
คณะกรรมการกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพระดับ
ท้อ งถิ" น เป็ นผู ้ติ ด ตามงบประมาณและผลการ
ดําเนิ นงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ควรมีการทํา
ทะเบียนวัสดุอุปกรณ์เพื"อการตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานให้เป็ นปั จจุบนั รวมทังความสะดวกในการ
สํา รวจความต้อ งการใช้ว ัส ดุ ที" ม าจากพื น ที" จ ริ ง
ไม่ ใ ช่ ม าจากส่ ว นกลาง เพื" อ ให้ ต รงกั บ ความ
ต้องการของพืนที"
กระบวนการบริ ห ารด้า นการวางแผน ขาด
การมี ส่วนร่ วมของเจ้าหน้า ที" ในการทําแผน ขาด
การตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ตามแผนที"
กําหนดไว้ ด้านการจัดการองค์กร ควรมีการทําผัง
ลําดับขันตอนการทํางานในแต่ละอย่างให้มีความ
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ชัดเจน ด้านการบังคับบัญชาสัง" การ ผูบ้ งั คับบัญชา
ตั ด สิ นการกระทํา ของผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยความ
ยุติ ธ รรม ด้า นการประสานงาน ควรจัด ให้มี ก าร
ประชุ มเจ้าหน้าที" ภายในสถานี อนามัย เพื" อหารื อ
ปั ญหาอุปสรรค ควรมีการพัฒนาระบบสื" อสารให้
มีประสิ ทธิ ภาพ ด้านการควบคุมกํากับ มีการนําผล
การปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยามาใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบทุกปี
และนําข้อมูลเสนอต่อ ที"ประชุ มประจําเดื อนหรื อ
ใช้วางแผนแก้ไขปัญหาในพืนที"
3.8 อภิปราย
ประสบการณ์การฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยา
มีความสัมพันธ์ต่อปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาด
วิทยาของเจ้าหน้า ที" ส าธารณสุ ข ในสถานี อนามัย
พื น ที" อ ํา เภอโซนใต้ จั ง หวัด ขอนแก่ น อย่ า งมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ( r=0.325, p-value<0.030)
สอดคล้องกับการศึกษาของจักรสันต์ (10) ที"พบว่า
การฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยามีความสัมพันธ์ก บั
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานระบาดวิทยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัด
ขอนแก่ น อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที" ร ะดับ 0.05
เช่นเดียวกับการศึกษาของ จิตราภรณ์ (9) ซึ" งพบว่า
การฝึ กอบรมการเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยามี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ ตํ" า มากทางบวกกั บ การ
ดําเนิ นงานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
สาธารณสุ ขในศู น ย์ สุ ขภาพชุ มชน จั ง หวั ด
นครราชสี มา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r=0.14, pvalue=0.04)
ปั จจัยทางการบริ หาร มี ความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลางทางบวกกับการปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังทาง
ระบาดวิ ทยาของเจ้า หน้า ที" สาธารณสุ ข ในสถานี
อนามัย พื น ที" อ ํา เภอโซนใต้ จัง หวัด ขอนแก่ น
อย่ า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ( r=0.605, p-value
<0.001) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาพุ ท ธชั ย ( 12)
พบว่าในภาพรวมการสนับสนุนจากองค์การ ด้าน
บุคลากร มี ความสัมพันธ์กบั การบริ หารโครงการ
สุ ขภาพของหัวหน้าสถานี อนามัยในจังหวัดชัยภูมิ
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ระดับปานกลางทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(r=0.478, p-value<0.001) สิ ทธิ พ ร( 13) พบว่า
ด้านงบประมาณมี ค วามสัมพันธ์ระดับ ปานกลาง
ทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r=0.732, pvalue<0.001) เช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาของ อมร
ศักดิ5 (14) พบว่าความสัมพันธ์ของปั จจัยทางการ
บริ หารด้านวัสดุ อุปกรณ์ กับการปฏิ บตั ิ งานสร้ าง
สุ ขภาพของเจ้าหน้าที" สาธารณสุ ขในศูนย์สุขภาพ
ชุ มชน จังหวัดพิษณุ โลก มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (r=0.472, p-value<0.001)
กระบวนการบริ หารพบว่าภาพรวม กระบวน
การบริ ห ารมี ความสัม พัน ธ์ ระดับสู ง ทางบวกกับ
การปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาของ
เจ้าหน้าที"สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย พืนที"อาํ เภอ
โซนใต้ จังหวัดขอนแก่ น อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ (r=0.717, p-value<0.001) สอดคล้อ งกับ
การศึ กษาของบุ ญถม (15) พบว่าการวางแผนมี
ความสัมพันธ์กบั สมรรถนะหลักของนักวิชาการ
สาธารณสุ ขในศู น ย์ สุ ขภาพชุ ม ชน จั ง หวั ด
ขอนแก่น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r=0.573, pvalue<0.001) อิ น ทิ ร า ( 16) พบว่า กระบวนการ
บริ หารด้า น การจัด องค์ ก ร มี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชี พใน
ศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ
(r=0.669, p-value<0.01) วรรณลดา (17) พบว่า
กระบวนการบริ ห ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะดับ ปาน
กลางทางบวกกับการปฏิบตั ิ งานงานของเจ้าหน้าที"
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในงานคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โภคด้ า น
สาธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี ( r=0.503, pvalue<0.001) หาญ ( 18) พบว่ า ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกระบวนการบริ หาร ซึ" งได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์กร การจัดการบุ คคลการอํานวยการ
การควบคุม และกระบวนการบริ หารในภาพรวม
มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงาน ด้านการบริ การ
สาธารณสุ ขในศู น ย์ สุ ขภาพชุ มชน จั ง หวั ด
ขอนแก่น อยูใ่ นระดับปานกลาง (p-value <0.001)
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4. ข้ อเสนอแนะ
4.1 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากการศึ กษา

การบัง คับ บัญ ชาสั"ง การ ควรมี ก าร
ติ ดตามประเมิ นผลผูร้ ั บ ผิดชอบงานระบาดวิทยา
เป็ นประจําทุ กปี มีการสรุ ปพร้ อมนําเสนอผลการ
ติดตาม และผลงานให้เจ้าหน้าที"ที"รับผิดชอบทราบ
ด้ว ยความโปร่ ง ใสตรวจสอบข้อ มูลได้เพื" อ ความ
เป็ นธรรม
4.1.2 ควรส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
วางแผน กํา หนดวิ ธี ก ารกํา กับ และติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน
4.1.3 ควรมี การส่ งเสริ มความรู ้ บุคลากรใน
งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาอย่างถูกต้องเพื"อให้
เกิดการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.4 ผูบ
้ ริ หารควรสนับ สนุ น การจัด สรร
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ที"จาํ เป็ นใน
การปฏิ บ ัติ ง านเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาอย่ า ง
เพี ย งพอ เพื" อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั( งต่ อไป
4.2.1 ควรมีการศึกษาปั จจัยอื"นๆที"มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิ งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาของเจ้าหน้าที"
สาธารณสุ ขในสถานี อนามัย เช่ น บรรยากาศใน
องค์กร การมีส่วนร่ วมของชุมชน เพราะจะทําให้
สามารถทราบถึ ง ปั จ จัย ต่ า งๆที" มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ
ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บ ัติ ง านสถานี
อนามัยได้
4.2.2 ควรมีการศึ กษาเพิ"มเติ มในรายละเอียด
เกี" ย วกับ กระบวนการบริ ห ารในการจัด การการ
ดํา เนิ น งานเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาในสถานี
อนามั ย เพื" อ ประกอบการพั ฒ นาตามเกณฑ์
มาตรฐานงานระบาดวิ ท ยาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ต่อไป
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