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บทคัดย่อ 
การวิจยัเชิงอรรถาธิบายแบบภาคตดัขวางนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนนุ

ทางสงัคมกับประสิทธิผลในงานป้องกันและควบคุมวณัโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) เขต

สขุภาพท่ี 6 กลุม่ตวัอยา่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสขุผู้ รับผิดชอบงานป้องกนัและควบคมุวณัโรค 328 คน สุม่ตวัอย่าง

แบบชัน้ภมูิ เก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ แบบสอบถามที่วิเคราะห์ได้จ านวน 

328 ชดุ (อตัราตอบกลบั ร้อยละ 85.86) วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนา และหาความสมัพนัธ์ด้วยสถิติสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคุมวณัโรคของรพ.สต.อยู่ในระดบัสงู (Mean=3.51, 

S.D. = 0.39) แรงสนบัสนนุทางสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.40, S.D.= 0.51) แรงสนบัสนนุทางสงัคม มี

ความสมัพันธ์ทางบวกระดับต า่ กับประสิทธิผลในงานป้องกันและควบคุมวัโรคของรพ.สต. (r=0.358, p-value 

<0.05)  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารคือ การสนบัสนุนทางสงัคมแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.สามารถสนบัสนุนให้เพิ่มประสิทธิผล

งานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรคได้ 

ค าส าคัญ: ประสทิธิผล/ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล/ วณัโรค / แรงสนบัสนนุทางสงัคม  

Abstract: 
This cross-sectional explanatory study aims to assess effectiveness in tuberculosis prevention 

and control (TPC) of tambon health promotion hospitals (THPH), in health service provider board 6 and 

investigate the relationship between social support and the effectiveness in TPC. A sample of 328 
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(response rate 85.86%) officers who had responsibility in TPC was selected by a stratified random 

sampling method. Data were collected using a self-administered questionnaire and analyzed by using 

descriptive statistic and Pearson product-moment correlation, at significant level 0.05. 

The results revealed that the effectiveness in TPC of THPH was at a high level (Mean=3.51, S.D. 

= 0.39) the social support was at moderate level (Mean =3.40, S.D.= 0.51). The social support was 

positive significant related with effectiveness in TPC of THPH (r = 0.407, p-value < 0.05) In summary, we 

recommended to consider a policy on improvement focusing on support the data improving in TPC area. 

Keyword: Effectiveness/ Tambon health promotion hospital/ Tuberculosis/ Social support 

บทน า 
วณัโรค เป็นโรคติดตอ่ที่เป็นสาเหตกุารตายอยูใ่น 10 อนัดบัแรกของโลก เป็นสาเหตสุ าคญัของการป่วยและ

การตายในประเทศตา่งๆ องค์การอนามยัโลกรายงานวา่ พ.ศ. 2559 มีอบุตัิการณ์ผู้ ป่วยวณัโรครายใหม่ 10.4ล้านคน 

ซึง่ร้อยละ 45 เป็นผู้ ป่วยวณัโรครายใหม่อยูใ่นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อตัราสว่นของผู้ ป่วยวณัโรคตายต่อผู้ ป่วย

รายใหมเ่ทา่กบัร้อยละ16 ซึง่เปา้หมายของแผนการยตุิวณัโรคในปี พ.ศ.2020 คือต้องลดอตัราสว่นผู้ ป่วยวณัโรคตาย

ตอ่จ านวนผู้ ป่วยรายใหมใ่ห้เหลอื ร้อยละ10 (World Health Organization, 2017) 

สถานการณ์วณัโรคในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2559 องค์การอนามยัโลก ประมาณวา่ประเทศไทยเป็นหนึง่ใน 

20 ประเทศที่มีอตัราอบุตัิการณ์ผู้ ป่วยวณัโรครายใหม่สงูระดบัโลก เป็นล าดบัที่ 16 จาก 20 ประเทศ มีผู้ ป่วยวณัโรค

เสยีชีวิต จ านวน 8,600 ราย (World Health Organization, 2017) รายงานผลการด าเนินงานวณัโรคของไทยปี พ.ศ.

2559 มีผู้ขึน้ทะเบียนรักษาวณัโรค 73,756 ราย มีผลส าเร็จการรักษาผู้ ป่วยวณัโรคร้อยละ 77.6 จ าเป็นต้องเร่งรัด

อตัราการรักษาส าเร็จให้ถึงเป้าหมายร้อยละ 90 ตามแผนปฏิบตัิการระดบัชาติด้านการต่อต้านวณัโรค พ.ศ.2560-

2564 (กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2560) 

การด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ให้บรรลุผลส าเร็จตามตัวชีว้ัดเป็นหน้าที่ที่ผู้ บริหารและ

ผู้ รับผิดชอบงาน ในทุกเขตสุขภาพต้องร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน แต่จากรายงานผลการ

ด าเนินงานป้องกนัและควบคมุวณัโรคของเขตสขุภาพ 13 เขต ในปีงบประมาณ 2556-2558 พบว่า เขตสขุภาพที่ 6 

เป็น 1ใน 6 เขตสขุภาพ ที่มีแนวโน้มอตัราการรักษาส าเร็จลดลงและปีงบประมาณ 2557 ทกุจงัหวดัในเขตสขุภาพที่ 6 

มีอตัราการรักษาส าเร็จ ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ทกุจงัหวดั (กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2559) เนื่องจากบริบท

ของพืน้ท่ีเขตสขุภาพท่ี 6 มีแรงงานต่างชาติอาศยัเป็นจ านวนมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวมีการเคลื่อนย้ายของประชากร

สงู ท าให้มีผู้ ป่วยวณัโรคชาวตา่งด้าวจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องเร่งรัดความส าเร็จการรักษาให้ได้ตามเป้าหมายที่ร้อย

ละ 90 โดยเร่งรัดลดการตาย ลดการขาดยาพฒันาระบบสง่ตอ่และติดตามผลการรักษา 

การป้องกันและควบคุมวณัโรคเป็นหน้าที่ส าคญัของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นหนว่ยบริการปฐมภมูิที่มีความส าคญัในการป้องกนัและควบคมุวณัโรค ท างานประสาน 

กบัหนว่ยงานสขุภาพทกุระดบั ได้แก่ ส านกัวณัโรค ส านกังานปอ้งกนัควบคมุโรค โรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลชมุชน 

ส านกังานสาธารณสขุจังหวดั และส านกังานสาธารณสขุอ าเภอ ตามแนวทางด าเนินงานควบคุมวณัโรคแห่งชาติ 

(กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) ซึง่ผลการด าเนินงานที่ผา่นมาโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ในเขตสขุภาพที่ 6 ยงั
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มีผลการปฏิบตัิงานการป้องกนัและควบคมุวณัโรค ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของส านกัวณัโรค กระทรวงสาธารณสขุ ผู้วิจยัจึง

สนใจท าวิจยัในรพ.สต.เขตสขุภาพท่ี 6  

แนวคิดประสทิธิผลองค์การของพอลมอตต์ (Mott PE, 1972) กลา่ววา่ประสทิธิผลองค์การเป็นความสามารถ

ขององค์การในการผลติและการปรับตวั องค์การที่มีประสิทธิผลจะสร้างผลผลิตสงูและมีการปรับตวัได้มีประสิทธิภาพ

มากกว่าองค์การอื่น โดยการวดัประสิทธิผลองค์การประเมินจากคณุลกัษณะขององค์การ คือ ความสามารถในการ

ผลิต การปรับตัว และ ความยืดหยุ่น แนวทางการประเมินประสิทธิผลองค์การใช้วิธีประเมินตามการรับรู้ของ

ผู้ปฏิบตัิงาน โดยทีป่ระสทิธิผลองค์การมีความสมัพนัธ์กบัการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลองค์การหลายประการ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีแรง

สนบัสนนุทางสงัคมของเจมส์เฮ้าส์ (House JS, 1987) มีแนวคิดวา่แรงสนบัสนนุทางสงัคมสามารถน ามาอธิบายการ

ท างานได้ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขา่วสาร ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั ด้านอารมณ์ และสิ่งของหรือบริการ ใน

การวิจยัครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดประสทิธิผลองค์การของพอลมอตต์มาใช้ประเมินประสทิธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณั

โรคของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ แรงสนบัสนนุทางสงัคม 

เนื่องจากที่ผา่นมามีการวิจยัที่ขยายความรู้ในประเด็นการบริหารงานโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลที่เก่ียวข้องกบั

ประสทิธิผลโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในงานป้องกนัและควบคมุวณัโรคจ านวนน้อยดงันัน้การวิจยัประเด็นนี ้

จึงมีความจ าเป็นเพื่อให้มีข้อมลูทางวิชาการส าหรับผู้บริหารในการอธิบายประสิทธิผลการด าเนินงานในงานป้องกนั

และควบคมุวณัโรคที่เป็นบริบทของงานปัจจบุนั ซึง่ผลการวิจยันีจ้ะเป็นข้อมลูส าหรับผู้บริหารในการก าหนดกลยทุธ์ใน

การพฒันาประสิทธิผลของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล เพื่อน าไปสูผ่ลการด าเนินงานป้องกนัและควบคมุวณั

โรคที่บรรลเุปา้หมายตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินประสทิธิผลในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเขต

สขุภาพท่ี 6 

2. เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการสนบัสนนุทางสงัคมกบัประสทิธิผลในงานปอ้งกนัและควบคมุวณั

โรค ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล เขตสขุภาพท่ี 6 

นิยามศัพท์การวิจัย 
ประสิทธิผลในงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล หมายถึง 

ระดับของผลส าเร็จของการด าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ตาม

วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดั ประกอบด้วยความสามารถในการผลิต  ให้ได้งานตาม

วตัถปุระสงค์ความสามารถในการปรับตวัให้ทนัตอ่สถานการณ์ปัญหาและ ความยืดหยุน่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงประเมินตามการรับรู้ของผู้ รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมวณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล 
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แรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ระดับของการได้รับการสนับสนุน  การ

ช่วยเหลอืเกือ้กลูจากผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงาน บคุคลในครอบครัว เพื่อน และญาติในด้านข่าวสาร ด้านการให้ข้อมลู

ย้อนกลบั ด้านอารมณ์ และด้านสิง่ของหรือบริการ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจยันีเ้ก็บข้อมลูจากเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ในงานป้องกนัและควบคมุ

วณัโรค เขตสุขภาพที่ 6 โดยโครงการวิจัยได้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคณะ

สาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เอกสารรับรองเลขที ่145/2559 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560  

รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) แบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

study) ประชากร คือเจ้าหน้าที่สาธารณสขุที่รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมวณัโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ต าบล เขตสขุภาพที่ 6 ปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จ านวน 773 คน ค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างแบบทราบจ านวน

ประชากรโดยใช้สตูรของ Cochran (Cochran WG, 1977 ) ได้ 317 คน เพิ่มจ านวนตวัอย่างอีกร้อยละ 20.0 เพื่อป้องกนั

แบบสอบถามกลบัคืนไม่ครบจากการใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ขนาดตวัอย่างครัง้นี ้ 382 คน การสุ่ม

ตวัอยา่งใช้แบบชัน้ภมูิ โดยขัน้แรกเลือกจงัหวดัในเขตสขุภาพที่ 6 โดยจบัฉลากเลือก 4 จงัหวดัจาก 8 จงัหวดัจงัหวดัที่ได้

คือ ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ ชลบรีุ และจนัทบรีุ ขัน้ที่สองเลอืกโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลในแตล่ะจงัหวดั กระจาย

ตามสดัสว่นขนาดของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโดยสุม่อยา่งง่ายด้วยวิธีจบัฉลากแบบไม่แทนที่ ให้เจ้าหน้าที่เป็น

กลุม่ตวัอยา่ง แหง่ละ 1 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมลู ระหว่างวนัที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 กนัยายน พ.ศ.2560

แบบสอบถามทีว่ิเคราะห์ได้ 328 ฉบบั (อตัราตอบกลบั ร้อยละ 85.86)  

เคร่ืองมือเก็บข้อมลูวิจยัเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านทดลองใช้และ

หาค่าความเช่ือมัน่โดยวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) แบบสอบถาม

ประสทิธิผลในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรคและแรงสนบัสนนุทางสงัคม มีความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.77, 0.96 ตามล าดบั  

1. แบบสอบถามประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณัโรค มีจ านวน 8 ข้อ วดัประสิทธิผลตามแนวคิด

ของพอลมอตต์ (Mott PE, 1972) ถามพฤติกรรมและการปฏิบตัิในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค 

2. แรงสนบัสนนุทางสงัคมตามแนวคิดของ James S Houseประยกุต์ค าถามจากการวิจยัของซูยาน  เหว่ยและ

ชองหมิง หวงั (Wei XY, Wang CM, 2009) มีจ านวน 14 ข้อ 

ค าตอบของแบบสอบถามทัง้สองสว่นนีเ้ป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (1-5 คะแนน) ตัง้แต่ น้อยที่สดุถึง

มากที่สดุ แบง่ระดบัตวัแปร ประสทิธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณัโรค และแรงสนบัสนนุทางสงัคม โดยรวมและราย

ด้าน ใช้คะแนนเฉลีย่แบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้ระดบัต ่ามาก (1.00 – 1.80 คะแนน) ระดบัต า่ (1.81 - 2.60 คะแนน) ระดบั

ปานกลาง (2.61-3.40 คะแนน) ระดบัสงู (3.41-4.20 คะแนน) และระดบัสงูมาก (4.21-5.00 คะแนน) 

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนั (Pearson’s product-moment Correlation Coefficient) ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05 ใช้เกณฑ์
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ระดบัความสมัพนัธ์ (r) 5 ระดบั ( Munro BH, 2005) ดงันี ้r = 0.00 – 0.25 ระดบัต า่มาก r = 0.26- 0.49 ระดบัต า่ r = 

0.50 - 0.69 ระดบัปานกลาง r = 0.70- 0.89 ระดบัสงู และ r = 0.90- 1.00 ระดบัสงูมาก 

ผลและวิจารณ์ 
กลุม่ตวัอย่างจ านวน 328 คน พบว่า เป็นนกัวิชาการสาธารณสขุ ร้อยละ 67.99 เพศหญิง ร้อยละ 53.96 

อายเุฉลีย่ 34.34 ปี ท างานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค 1-5 ปี ร้อยละ 50.30 (น้อยที่สดุ 6 เดือน นานที่สดุ 30 ปี) เคย

อบรมเร่ืองการปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค ในรอบ 5 ปี (2556-2560) ร้อยละ 75.61  

ประสิทธิผลโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลในงานป้องกนัและควบคุมวณัโรค พบว่า  ภาพรวม อยู่ใน

ระดบัสงู (Mean = 3.51, S.D.= 0.39) ดงัตารางที่ 1 

แรงสนบัสนนุทางสงัคม ในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.40, S.D.= 

0.51) โดยพบว่า แรงสนบัสนนุด้านอารมณ์สงู อยู่ในระดบัสงู มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ (Mean = 3.52, S.D.= 0.61) สว่น

แรงสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยต า่ที่สดุ (Mean = 3.29, S.D.= 0.64) ดงัตารางที่

1 

ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสงัคมกับประสิทธิผลโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ในงาน

ป้องกนัและควบคมุวณัโรค ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ ด้วยสถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั พบว่า แรง

สนบัสนนุทางสงัคม โดยรวมและรายด้าน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณัโรค 

ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value  0.05) โดยแรงสนบัสนนุทางสงัคม

โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัต า่กบัประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณัโรค ของโรงพยาบาลสง่เสริม

สขุภาพต าบล (r = 0.358, p-value  0.001) ดงัตารางที่ 2 

ประสทิธิผล ในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล เขตสขุภาพท่ี 6 

อยู่ในระดบัสงู ซึ่งหมายความว่าการด าเนินงานป้องกนัและควบคมุวณัโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลมี

ความสามารถในการผลิตให้ได้งานตามวตัถปุระสงค์มีคณุภาพ และประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตวัให้

ทนัตอ่การรับมือกบัสถานการณ์ปัญหาหรือวิธีการท างานใหมไ่ด้ มีความยืดหยุ่นในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยน-

แปลง ทัง้นีเ้นื่องจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคมุวณัโรคได้รับรู้งานตามหน้าที่ ได้รับข้อมูลว่าการปฏิบตัิงาน

ปอ้งกนัและควบคมุวณัโรคมีกิจกรรมใดบ้าง ซึง่สว่นใหญ่ได้รับการอบรมการปฏิบตัิงานด้านวณัโรคมาแล้ว และมีคูม่ือ

การด าเนินงานตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ 

แรงสนบัสนนุทางสงัคม โดยรวมและรายด้าน พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผลในงานป้องกนั

และควบคุมวณัโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล เขตสขุภาพที่ 6 หมายความว่า เมื่อแรงสนับสนุนทาง

สงัคมมากขึน้ประสิทธิผลโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลจะสงูขึน้ตามไปด้วย ในการวิจยันีผู้้ รับผิดชอบงานได้รับ

แรงสนับสนุนด้านอารมณ์สูงที่สุด รองลงมาคือ แรงสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลย้อนกลับ จึงท าให้ท างานได้มี

ประสทิธิผลสงู  สอดคล้องกบัการวิจยั ในจงัหวดัอบุลราชธานี (ไกรยทุธ ชฏัขนัธกิจ, 2557) ที่พบว่าแรงสนบัสนนุทาง

สงัคม มีความสมัพนัธ์กับผลการปฏิบตัิงานควบคมุวณัโรคในโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลและสอดคล้องกับ 

การวิจัยในต่างประเทศที่พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงานของพยาบาล (Nasurdin 

AM, Ling TC, Khan SN, 2018) โดยสนบัสนนุแนวคิดของเฮาส์ (House JS, 1987) ที่ว่าแรงสนบัสนนุทางสงัคมใน
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การท างานจะช่วยลดความเครียดของบคุคล ช่วยให้เผชิญปัญหาที่พบได้ ซึ่งสง่ผลถึงการท างานให้มีประสิทธิผลที่ดี

ตามไปด้วยแต่ผลการวิจัยนีไ้ม่สอดคล้องกบัผลวิจยังานวณัโรคในจงัหวดัชลบรีุ (สิทธนะ วชิระสิริกุล, วสธุร ตนัวฒั

นกลุ, นิภา มหารัชพงศ์, 2557) ที่พบว่า การสนบัสนนุจากองค์กรไม่มีอิทธิพลต่ออตัราความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน

ของบุคลากรสาธารณสขุ ทัง้นีเ้นื่องจากอตัราความส าเร็จในการปฏิบตัิงานของบุคลากรสาธารณสขุวดัจากอตัรา

ความส าเร็จในการรักษาวณัโรคของ รพ.สต. เป็นตวัวดัที่แตกตา่งกนักบัการศกึษาครัง้นีผ้ลจึงแตกตา่งกัน 

สรุป 

ผลการวิจยันี ้พบวา่ ประสทิธิผลงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรคของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลอยู่ใน

ระดบัสงู แรงสนบัสนนุทางสงัคม โดยรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคมุวณั

โรค ของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ผู้วิจยัจะสง่ผลวิจยัให้ผู้บริหารตอ่ไป จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้บริหารเขตสขุภาพควรก าหนดนโยบายการให้ข่าวสารในงานป้องกันและควบคุมวณัโรค เช่น การ

ปอ้งกนัและควบคมุวณัโรคภายในเขตสขุภาพเดียวกนัและเขตอื่น การแจ้งผลการประเมินงานปอ้งกนัและควบคมุวณั

โรค ของ รพ.สต ในการติดตามนิเทศงานวณัโรคให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ประสิทธิผลงานป้องกนัและ

ควบคมุวณัโรค ของ รพ.สต.มีประสทิธิผลที่ดีอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ควรมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปฏิบตัิงานป้องกนัและควบคมุ

วณัโรคเมื่อต้องการก าลงัคนช่วยงานหรือเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตัิงานจะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานสามารถแก้ปัญหาการ

ท างานท าให้งานบรรลเุปา้หมายได้ 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบพระคณุผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ในเขตสขุภาพท่ี 6 ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืการเก็บข้อมลูวิจยั

ในพืน้ท่ีและให้ค าปรึกษาสนบัสนนุให้การวิจยัส าเร็จไปด้วยดี 
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ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละระดบัประสิทธิผลแรงสนบัสนนุทางสงัคม ในงานป้องกนัและควบคมุ

วณัโรค โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเขตสขุภาพที่ 6 โดยรวม และรายด้าน  (n = 328) 

  ระดับ (ร้อยละ) 
ตัวแปร 

Mean S.D. ต ่าที่สุด ต ่า 
ปาน
กลาง 

สูง สูงที่สุด 

ประสิทธิผลรพ.สต.ฯ# 3.51 0.39 0.00 1.53 36.28 59.76 0.73 
แรงสนับสนุนทางสังคม 3.40 0.51 0.30 8.54 28.66 60.67 1.83 

ด้านอารมณ์ 3.52 0.61 0.91 6.10 28.05 56.40 8.54 

ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั 3.45 0.59 0.30 9.15 26.83 58.23 5.49 

ด้านสิง่ของหรือบริการ 3.30 0.72 3.35 14.63 24.09 53.96 3.96 

ด้านขา่วสาร 3.29 0.64 0.91 14.94 29.27 50.00 4.88 
#= ประสทิธิผล ในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค ของรพ.สต. 

ตารางที่ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงสนบัสนนุทางสงัคมกบัประสทิธิผล รพ.สต. ในงานปอ้งกนัและควบคมุวณัโรค 

(n=328) 
ประสิทธิผลในงานป้องกนัและควบคุมวัณโรค 

ตัวแปร สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) p-value 

แรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม 0.358 <0.001 

  ด้านขา่วสาร  0.387 <0.001 

  ด้านการให้ข้อมลูย้อนกลบั 0.316 <0.001 

  ด้านอารมณ์  0.246 <0.001 

  ด้านสิง่ของหรือบริการ 0.137 0.013 

r = Person’s product- moment correlation coefficient 




