
เอกสารประกอบการนําเสนอผลงานวิชาการการจัดการความรู 
เขตสุขภาพท่ี 3 

 
1. ช่ือเรื่อง  
 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปองกันและควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก ของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
2. ช่ือเจาของผลงาน    
 นายสัญชัย  แปนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
หวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
3. บทคัดยอ  
 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปองกันและควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก ของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  ทําการศึกษาทุกหนวยประชากรของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขอําเภอหนองฉาง จํานวน 110 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีสาธารณสุขสวนใหญ เปนเพศหญิง ตําแหนงนักวิชาการ
สาธารณสุข สถานภาพคู ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในภาพรวมอยูในระดับสูง ปจจัยสนับสนุนจากองคกร
ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา ปจจัยคํ้าจุนในภาพรวมอยูในระดับสูง ปจจัยจูงใจภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
การวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก 
พบวาเพศมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน ปจจัยสนับสนุนจากองคกรในภาพรวมมีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับปานกลางกับการปฏิบตัิงาน สวนปจจัยคํ้าจุนเละปจจัยจงูใจไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน 
4. คําสําคัญ 
 เจาหนาท่ีสาธารณสุข การปฏิบัติงาน การปองกันและควบคุมการระบาด  โรคไขเลือดออก 
5. สวนเนื้อหา 
 5.1 บทนํา/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  โรคไขเลือดออกเริ่มมีรายงานตั้งแตป พ .ศ. 2492 เกิดการระบาดครั้งแรกท่ีประเทศ
ฟลิปปนสในป พ.ศ.2497 (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) และกลายเปนปญหาสาธารณสุขเรื้อรังในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเนื่องจากมีจํานวนผูปวยเพ่ิมสูงข้ึนในหลายประเทศของภูมิภาคนี้ ประเทศไทยอยูใน
กลุมประเทศท่ีมีการระบาดของโรคไขเลือดออกสูงมาก นับตั้งแตมีการระบาดครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2501 
อัตราอุบัติการณของโรคสูงข้ึนอยางตอเนื่องและมีการแพรกระจายไปท่ัวทุกภาคของประเทศ และยังไม
สามารถลดอัตราปวยไดตามเปาหมาย เม่ือเกิดผูปวยโรคไขเลือดออกเกิดในชุมชนหรือหมูบาน เจาหนาท่ี
สาธารณสุขตองดําเนินการควบคุมโรคดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหโรคไขเลือดออกสงบโดยเร็วท่ีสุด ไมให
ระบาดติดตอไปยังชุมชนอ่ืน  
  อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กําหนดเปาหมายการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก ไดแกอัตราปวยโรคไขเลือดออกลดลงรอยละ 15 ของคามัธยฐานของอําเภอ 5 ปยอนหลัง โดย
ตั้งแตป 2557 - 2561 กําหนดเปาหมายมีอัตราปวยโรคไขเลือดออกไมเกิน 113.72,109.74,109.14, 
109.07 และ 108.86 ตอแสนประชากร ตามลําดับผลการดําเนินงานพบวาตั้งแตป 2557 - 2561 อําเภอ
หนองฉางมีอัตราปวยโรคไขเลือดออกคิดเปน 136.14,57.71,184.14,240.85 และ 103.29 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ จากการดําเนินงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกในอําเภอ  



หนองฉาง ท่ีผานมาพบวา การพนสารเคมีสวนใหญท่ีพบจะดําเนินการพนไมทันภายใน 24 ชั่วโมง หลังจาก
ไดรับแจงและพนสารเคมีเพียงครั้งเดียวไมไดดําเนินการพนซํ้าครั้งท่ี 2 หางจากครั้งแรก 7 วันและไม
ครอบคลุมพ้ืนท่ีรอบบานผูปวยรัศมีอยางนอย 100 เมตร อีกท้ังไมมีทีมสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในบาน
และบริเวณรอบบานผูปวย ปญหาดังกลาวอาจเนื่องมาจากสถานบริการสาธารณสุขมีบุคลากรนอย ปญหา
ในการประสานงานและการสนับสนุนการทํางาน มีลักษณะงานท่ีซํ้าๆ เปนเวลานาน ผูปฏิบัติงานจึงมีความ
ออนลา ขาดความกระตือรือรนและขาดแรงจูงใจ ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานและความสําเร็จ
ของงานโดยตรง 
  จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการปองกันและควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี เพ่ือนําผลการศึกษามาเปนขอมูลสําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง และหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการหาแนวทางการดําเนินงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ี
สาธารณสุขในอําเภอหนองฉางใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 5.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยการสนับสนุนจากองคกร แรงจูงใจ และศึกษาการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี  
 5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  5.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวน
บุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ปจจัยสนับสนุนจากองคกร ปจจัยคํ้าจุนและปจจัยจูงใจกับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง  จังหวัด
อุทัยธานี ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้ง ประกอบดวย ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ปจจัยสนับสนุนจากองคกร ใชแนวคิด 4M แรงจูงใจตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg's 
Two - Factors Theory) และการปฏิบัติงานควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกตามคู มือการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระดับจังหวัด   
  5.3.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เจาหนาท่ี
สาธารณสุขทุกคน ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี จากสถานบริการสาธารณสุขในอําเภอ จํานวน 110 
คน 
 5.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ ทําการวิจัยและเก็บขอมูลในชวงเดือนมิถุนายน 
– เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
 5.4 กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
   1. เพศ 
   2. อายุ 
   3. ตําแหนง 
   4. สถานภาพสมรส 
   5. ระดับการศึกษา 
   6. ประสบการณการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 
   7. การฝกอบรมดานการปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5  วิธีดําเนินงานวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยการสนับสนุนจากองคกร แรงจูงใจ และศึกษาการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม มีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินงานวิจัย ดังนี ้
  5.5.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาท่ีสาธารณสุขในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
จากสถานบริการสาธารณสุข คือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง งานปองกันและควบคุมโรคและ
ระบาดวิทยา  กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลหนองฉาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล จํานวน 110 คน โดยศึกษาทุกหนวยประชากร 
  5.5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวน
บุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ปจจัยสนับสนุนจากองคกร ปจจัยคํ้าจุน ปจจัยจูงใจ และการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยแบงเปน 5 สวน 



  สวนท่ี  1 เปน คําถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน จํานวน 7 
ขอ 
  สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสนับสนุนจากองคกร ประกอบดวย ดานบุคลากร ดาน
งบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการบริหาร จํานวน 26 ขอ 
  สวนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย นโยบายและการ
บริหารงานขององคกร การบังคับบัญชา ความสัมพันธกับผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา เงินเดือน ความ
ม่ันคงในงาน และสภาพการทํางาน จํานวน 26 ขอ 
  สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความสําเร็จใน
งาน ความรูสึกยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบและโอกาสกาวหนา จํานวน 25 ขอ 
  สวนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคการระบาดของโรค
ไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ประกอบดวย การปองกันโรคลวงหนากอนชวงระบาด การควบคุม
โรคชวงระบาด และการควบคุมโรคหลังการระบาด จํานวน 23 ขอ 
 5.5.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
  2) สรางแบบสอบถาม เก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ปจจัย
สนับสนุนจากองคกร ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ ในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม 
จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูตรวจสอบ 
  3) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity 
  4) นําขอมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครั้งนี้ อยูระหวาง 0.33 - 1.00 มีขอคําถามท่ีตองปรับปรุงท้ังหมด 14 ขอ 
  5) นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขเพ่ือประเมิน
ความถูกตองและเหมาะสม 
  6) นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัด (Cronbach) 
ไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามเทากับ 0.92  
 5.5.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ประสานงานโดยตรงกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง หากไดรับ
แบบสอบถามคืนไมครบ ผูวิจัยประสานงานโดยตรงทางโทรศัพทกับเจาหนาท่ีเพ่ือนัดหมายทําแบบสอบถาม 
 5.5.5  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 6 ตอน โดยใชวิธีการ
ประมวลผลคาทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการ
วิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและตอบวัตถุประสงค ดังนี ้
  1) สถิติเชิงพรรณนา 



   ขอมูลดานคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสขุ ไดแก วิเคราะหโดยใชสถิติ
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) สถิติคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  2) สถิติเชิงวิเคราะห 
   (1) วิเคราะหหาความสัมพันธของปจจัยการสนับสนุนจากองคกร ปจจัยคํ้าจุน และ
ปจจัยจูงใจกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน  
   (2) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีวัดแบบกลุมกับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุขในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
โดยการทดสอบไคสเคว (Chi-square Test)  
 
 
 
 5.6 ผลการศึกษา 
 5.6.1 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
   คุณลักษณะสวนบุคคลของเจาหนาท่ีสาธารณสุข พบวา เจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนเพศ
หญิงรอยละ 67.27 เพศชายรอยละ 32.73 มีอายุตั้งแต 22-58 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 38.20 ป (สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 9.62 ป) มีตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข รอยละ 41.81 สถานภาพคู รอยละ 62.70 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 69.10 ประสบการณการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกตั้งแต 1-32 ป เฉลี่ย 10.70 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.11ป) รอยละ 82.70 
เคยไดรับการฝกอบรมดานการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกจํานวน 1-7 ครั้ง เฉลี่ย 
1.10 ครั้ง(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 ครั้ง) 
 5.6.2 ปจจัยสนับสนุนจากองคกรในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก ปจจัยสนับสนุนจากองคกรในการปฏิบั ติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก พบวา ปจจัยสนับสนุนจากองคกรในภาพรวมอยูในระดับต่ํา (คาเฉลี่ยเทากับ 2.30 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48) สูงสุดอยูในระดับปานกลางรอยละ 68.20 รองลงมาคือระดับสูงรอยละ 
30.90 และระดับต่ํารอยละ 0.90 เม่ือพิจารณาเปนรายดานตามแนวคิด 4M พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ดานการบริหาร (คาเฉลี่ยเทากับ 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39) ในภาพรวมอยูในระดับสูง 
สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 81.80 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 1.20 รองลงมาคือ ดานวัสดุอุปกรณ
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สูงสุดอยูใน
ระดับสูงรอยละ 58.20 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 40.00 และระดับต่ํารอยละ 1.80 ดานกําลังคน
(คาเฉลี่ยเทากับ 2.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) ในภาพอยูในระดับสูง สูงสุดอยูในระระดับสูง
รอยละ 53.60 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 46.40 และดานงบประมาณ(คาเฉลี่ยเทากับ 2.53 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 53.60 
รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 45.50 และระดับต่ํารอยละ 0.90 
 5.6.3 แรงจูงใจ ปจจัยค้ําจุนในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก แรงจูงใจในการปฏิบัติงานปองกันเละควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา แรงจูงใจ
อยูในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 7.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.82) ประกอบดวย 



   1) ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก 
ปจจัยคํ้าจุนในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา ปจจัยคํ้าจุนภาพ
รวมอยูในระดับสูง(คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49) สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 
53.60 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 46.40 
   2) ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก 
ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา ปจจัยจูงใจภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ยเทากับ 2.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46) สูงสุดอยูในระดับสูง
รอยละ 70.00 รองลงมา คือระดับปานกลางรอยละ 30.00 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ดานลักษณะงาน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46) ภาพรวมอยูใน
ระดับสูง แบงเปนระดับสูงรอยละ 74.50 และระดับปานกลางรอยละ 25.50 รองลงมาคือ ดานความสําเร็จ
ในงาน(คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50) ภาพรวมอยูในระดับสูง สูงสุดอยูใน
ระดับสูงรอยละ 83.60 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 15.50 และระดับต่ํารอยละ 0.90 ดานความ
รับผิดชอบ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55) ภาพรวมอยูในระดับสูง สูงสุดอยูใน
ระดับสูงรอยละ 75.50 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 20.00 และระดับต่ํารอยละ 4.50 ดาน
ความรูสึกยอมรับ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54) ภาพรวมอยูในระดับสูง 
สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 72.70 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 27.30 และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ
ดานโอกาสกาวหนา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56) ภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 50.90 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 47.30 และระดับต่ํารอยละ 
1.80 
  5.6.4 การปฏิบตัิงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก 
   การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวาการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง(คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35) สูงสุดอยูในระดับสูงรอย
ละ 94.50 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 5.50 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานการควบคุมโรคชวงระบาด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44) ภาพรวมอยูใน
ระดับสูง สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 97.30 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 2.70 รองลงมาคือ ดาน
การควบคุมโรคหลังการระบาด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47) ภาพรวมอยูใน
ระดับสูง สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 91.80 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 8.20 และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสดุคือ ดานการปองกันโรคลวงหนากอนชวงระบาด(คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.44) ภาพรวมอยูในระดับสูง สูงสุดอยูในระดับสูงรอยละ 80.90 รองลงมาคือระดับปานกลางรอยละ 
19.10 
 5.7 อภิปรายสรุปผล 
  5.7.1 การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวา การ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรค
ไขเลือดออกเปนโรคติดตอท่ีมีความสําคัญสูงและมีนโยบายระดับกระทรวงท่ีมีการกําหนดเปนตัวชี้วัดหลัก
และตองดําเนินการอยางจริงจังเพ่ือใหบรรลุตามตัวชี้วัดนั้น นอกจากนี้จังหวัดอุทัยธานียังไดมีการติดตามผล
การดําเนินงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก มีการรายงานสถานการณการดําเนินงาน
เปนประจําอยางตอเนื่องทุกเดือน 
  5.7.2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล 



   1) เพศ เพศมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะเห็นวา เปนเพศหญิงรอยละ 67.27 และเพศชายรอยละ 32.73 
อธิบายไดวา เพศหญิงมีความตั้งใจมุงม่ันตั้งใจ และมีความอดทนในการปฏิบัติงาน มากกวาเพศชาย 
   2) อายุ อายุไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไขเลือดออก โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุข มีกลุมอายุสูงสุดคือกลุมอายุ 40-49 ป รอยละ 34.50 รองลงมา
คือกลุมอายุ 20-30 ป รอยละ 27.30 กลุมอายุ 31-39 ป รอยละ 25.50 และต่ําสุดคือกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป 
รอยละ 12.70 ซ่ึงไมแตกตางกันมาก อธิบายไดวาการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก ไมไดข้ึนอยูกับอายุไมวาจะอายุมากกวาหรือนอยกวาก็สามารถปฏิบัติงานปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกได 
   3) ตําแหนง ตําแหนงไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข มีตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขสูงสุดคือรอยละ 
41.81 รองลงมาคือ พยาบาลวิชาชีพรอยละ 20.00 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รอยละ 12.73 ผูชวย
เหลือคนไข รอยละ 12.73 และเจาพนักงานทันตสาธารณสุข รอยละ 3.64 อธิบายไดวา ไมวาเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานจะมีตําแหนงในสายสาธารณสุขหรือสายพยาบาลก็สามารถปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออกไดเหมือนกัน 
   4) สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง สถานะภาพสมรสคูรอย
ละ 62.70 โสด รอยละ 33.60 และหมายหยาแยกรอยละ 3.60 อธิบายไดวา สถานภาพสมรสคูหรือ
สถานภาพโสดก็ไมมีสวนทําใหการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขแตกตางกัน 
   5) ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง โดยเจาหนาท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทารอยละ 69.10 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ16.40 
และต่ําสุดคือปริญญาโท รอยละ 14.50 อธิบายไดวาไมวาเจาหนาท่ีสาธารณสุขจะมีการศึกษาในระดับใดก็
สามารถปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกไดไมแตกตางกัน 
   6) ประสบการณการปฏิบัติงาน ประสบการณการปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขอําเภอหนองฉาง มี
ประสบการณการทํางานสูงสุดคือ ประสบการณต่ํากวา 10 ป รอยละ 60.00 รองลงมาคือประสบการณ 
11-20 ป รอยละ 29.10 ประสบการณ 21-29 ป รอยละ 7.30 และต่ําสุดคือประสบการณ 30 ปข้ึนไป รอย
ละ 3.60 อธิบายไดวาเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีมีประสบการณการทํางานนอยสามารถปฏบิัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกไดไมแตกตางจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีมีประสบการณการทํางาน
มาก 
 5.7.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนจากองคกรกับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก พบวาปจจัยสนับสนุนจากองคกรตามหลัก 4 M ในภาพรวมมี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  1) ดานกําลังคน มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี



อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 อธิบายไดวา หนวยงานหรือผูบริหารมีการสนับสนุนบุคลากรใน
การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกในระดับปานกลาง ในดานความเพียงพอ 
การสนับสนุนใหมีความรู ทักษะ นั้นถือวาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนสนับสนุนใหการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวและอาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสามารถสงผล
ใหการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกอยูในระดับสูง 
  2) ดานงบประมาณ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 อธิบายไดวาการสนับสนุนปจจัยดานงบประมาณ ยังมีการ
สนับสนนุดานงบประมาณอยูในระดับต่ํา 
  3) ดานวัสดุอุปกรณ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับการปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในอําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 อธิบายไดวาการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกอยูในระดับต่ํา อาจเนื่องมาจากการจัดสรรวัสดุอุปกรณ
ไมท่ัวถึง หรือไดรับการสนับสนุนตามความขาดแคลนของแตละสถานบริการ รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการ
สนับสนนุไมตรงกับความตองการของเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูปฏิบัติงาน 
  4) ดานการบริหาร มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
<0.001 เม่ือแบงออกเปนดานยอย 5 ดาน พบวา 
    (1) ดานการวางแผน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.02 
    (2) ดานการจัดองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 
    (3) ดานการจัดคนเขาทํางาน มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 
    (4) ดานอํานวยการและภาวะผูนํา มีความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางกับการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
    (5) ดานการควบคุมกํากับ มีความสัมพันธเชิงบวกระดับต่ํากับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ <0.001 
  5.7.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยค้ําจุนกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาด พบวา ปจจัยคํ้าจุนในภาพรวมไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติกับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อธิบายไดวาปจจัยคํ้าจุนท้ังในดานนโยบายและการบริหารงาน
ขององคกร ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูรวมงานหรือผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือน ดาน
ความม่ันคงในงานและดานสภาพการทํางาน ตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรชเบอรก ท่ีกลาววาปจจัยคํ้าจุน
หรือปจจัยอนามัยเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพการทํางาน ซ่ึงผูบริหารจัดใหเพ่ือจูงใจใหบุคลากรทุมเท
ความพยายามทํางานมากข้ึน ปจจัยเหลานี้หากไมเพียงพอ จะทําใหเกิดความไมพอใจในการทํางาน แตถา
จัดใหมีเพียงพอถึงระดับหนึ่งก็ไมสามารถจูงใจใหบุคลากรทุมเทความพยายามมากข้ึนได เพียงแตปองกัน
ไมใหบุคลากรเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้น จะเห็นวาถึงแมผูบริหารจะสนับสนุนใหมีปจจัยเหลานี้



เกิดข้ึนหรือไม การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุขก็
ยังคงดําเนินตอไป 
  5.7.5 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขเลือดออก พบวาปจจัยจูงใจในภาพรวมไมมีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติกับ
การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก อธิบายไดวาปจจัยจูงใจท้ังในดาน
ความสําเร็จในงาน ดานความรูสึกยอมรับ ดานลักษณะงาน ดานความรับผิดชอบตองาน และดานโอกาส
กาวหนา ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก ท่ีกลาววาปจจัยจูงใจคือปจจัยท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของงานและการ
กระทําของบุคลากรในการทํางานปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความพอใจในงานและนําไปสูความ
พยายามและการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ทําใหมีแรงจูงใจท่ีจะทุมเทความสามารถและความพยายามใหกับ
องคกรและชวยตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิตได  
 5.8 ขอเสนอแนะ 
  5.8.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
   1) ปจจัยสนับสนุนจากองคกรดานกําลังคน มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก ซ่ึงเม่ือพิจารณาประเด็นยอยของดานกําลังคนแลวพบวา 
หัวหนาสถานบริการควรสนับสนุนใหมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไขเลือดออก เชน การมอบหมายหนาท่ี หรือแนะนําข้ันตอนวิธีการปฏิบัติใหบุคลากรอ่ืนๆ ใน
หนวยงานสามารถปฏิบัติงานแทนไดเม่ือเจาหนาท่ีสาธารณสุขผูรับผิดชอบงานหลักไมสามารถปฏิบัติงาน
การปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกไดทันเวลาเนื่องจากติดภารกิจอ่ืนๆ 
   2) ปจจัยสนับสนุนจากองคกรดานงบประมาณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก ซ่ึงเม่ือพิจารณาประเด็นยอยของดานงบประมาณแลว
พบวาหัวหนาสถานบริการควรสนับสนุนใหมีงบประมาณท่ีเพียงพอเพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขใชในการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกและควรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขมี
การวางแผนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนและคุมคาตอการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
   3) ปจจัยสนับสนุนจากองคกรดานวัสดุอุปกรณ มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก ซ่ึงเม่ือพิจารณาประเด็นยอยของดานวัสดุอุปกรณแลว
พบวาหัวหนาสถานบริการควรจัดสรร จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
ไขเลือดออกใหเพียงพอในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกของเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
ท้ังนี้วัสดุอุปกรณท่ีไดรับการสนับสนุนควรตรงกับความตองการ ความสะดวกงาย และปลอดภัย แก
เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูปฏิบัติงาน รวมท้ังเจาหนาท่ีสาธารณสุขควรมีการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณเหลานั้น
อยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสามารถใชงานไดทันทีทําใหการปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก
เกิดประสิทธิภาพ 
   4) ปจจัยสนับสนุนจากองคกรดานการบริหาร มีความสัมพันธกับกรปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยพบวาดานท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุดคือ ดาน
อํานวยการและภาวะผูนํา ดังนั้น หัวหนาสถานบริการสาธารณสุขควรมีการมอบหมายบทบาทหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกใหชัดเจนโดยการ
จัดทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษรรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  



   5) แรงจูงใจดานปจจัยคํ้าจุนไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคไขเลือดออก โดยพบวาดานท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธต่ําสุดคือ ดานความม่ันคงใน
งาน ดังนั้นหัวหนาสถานบริการสาธารณสุขควรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขเกิดความรูสึกวาการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออกเปนงานท่ีมีความม่ันคงไมจําเปนตองเปลี่ยน
งานใหม 
   6) แรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุม
การระบาดของโรคไขเลือดออก โดยพบวาดานท่ีมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตํ่าสุดคือ ดานความรับผิดชอบ
ตองาน หัวหนาสถานบริการสาธารณสุขควรเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขปฏิบัติงานไดอยางอิสระ ไม
จําเปนตองมีการควบคุมมากเกินไป เปนการสรางแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขรูสึกวามีอิสระในการ
ปฏิบตัิงาน เปนตน 
  5.8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรคไขเลือดออก อยูในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานแลว ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดานการ
ปองกันโรคลวงหนากอนชวงระบาด คือ การวิเคราะหตนตอการระบาดของโรคไขเลือดออก การวิเคราะห
พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออก ดังนั้น เจาหนาท่ีควรมีการวิเคราะหตนตอหรือสืบหาแหลงเกิด
โรค รวมท้ังควรมีการวิเคราะห หรือจัดลําดับ พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออกในแตละปอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือวางแผนเตรียมความพรอมในควบคุมโรคไมใหเกิดการแพรระบาด ดานการควบคุมโรคชวง
ระบาดการ คือ พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัยในหมูบานเม่ือพบวาผูปวยโรคไขเลือดออกอาศัยอยูในหมูบาน
ใกลเคียงอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนั้นเม่ือพบวาผูปวยโรคไขเลือดออกในหมูบานใกลเคียงควรมีการ
ควบคุมโรคในหมูบานนั้นดวย เพ่ือปองกันไมใหมีการระบาดเพ่ิม และดานการควบคุมโรคหลังการระบาด 
คือ การสรุปรายงานการสอบสวนโรคผูปวยไขเลือดออกในชุมชนท่ีไดรับการแจง ดังนั้นเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรค บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการสรุป
รายงานการสอบสวนโรคผูปวยไขเลือดออกทุกรายในชุมชนท่ีไดรับการแจง เปนตน 
 
 5.8.3 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 
  5.8.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก เชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนตน 
  5.8.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการประเมินผลการเฝาระวังทางระบาดวิทยาประเมิน
ประสิทธิภาพของการรายงานโรคไขเลือดออกจากสถานบริการของรัฐและเอกชนในดานความครบถวน 
ถูกตอง ทันเวลา 
  
 


