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เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน อยูในระดับปานกลาง 

2.  อสม. ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ที่แตกตางกนั มีการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ไมแตกตางกัน 

3. การมีสวนรวมกบัชุมชน การไดรับการสนับสนนุจากภาครัฐ ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
สามารถรวมกันทาํนายการปฏบิัติงานปองกนัเบือ้งตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไดรอยละ 25.6 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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  The purposes of this research were to 1) study levels of Leptospirosis primary preventive 
performance, knowledge about Leptospirosis, job motivation, participation with community and supporting 
from the government of village health volunteers, 2) compare the level Leptospirosis primary prevention 
performance by genders, ages, education and work experiences, 3)  study the knowledge about Leptospirosis, 
job motivation, participation with community and supporting from the government that predict  the 
Leptospirosis primary preventive performance of village health volunteers.   

The data were gathered from the sample group of 350 of village health volunteers (vhvs) in risk 
areas, Roi - et Province, derived by a stratified random sampling technique. Instruments employed in this study 
were questionnaires constructed by the researcher.  The data were analyzed by means of percentage, mean, 
standard deviation, t - test, One - Way Analysis of Variance and the Stepwise Multiple Regression Analysis. 
                  The results of the study were :  

1)  Job motivation, supporting from the government and knowledge about Leptospirosis were at 
the high level. Participation with community and Leptospirosis primary preventive performance of village 
health volunteers were at the moderate level.  

2)  Leptospirosis primary preventive performance of village health volunteers as compared among 
different genders, ages, education and work experiences were not significantly different.  

3) Participation with community, supporting from the government and knowledge about 
Leptospirosis  predicted  the Leptospirosis primary preventive performance of village health volunteers, at 
percentage 25.6 with statistical significant level of .01 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ในปจจุบันประเทศไทยตองเสียคาใชจายในการดูแลรักษาผูปวย และงบประมาณในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอเปนจํานวนมาก ทั้งจากปญหาของโรคติดตอที่เกิดมานานแลว       
โรคติดตอที่เกิดขึ้นใหม และโดยเฉพาะโรคติดตอที่เคยเกิดในอดีตแลวกลับมาเปนปญหาดาน       
สาธารณสุขอีก  ดังเชน โรคเลปโตสไปโรซีส (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ  2544 
ก : 88)  จากการศึกษาถึงสถานการณของโรคเลปโตสไปโรซีส ของสํานักงานโครงการควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีส กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข (วิชัย  โชควิวัฒน 2544 : 8 - 10) 
รายงานวา มีการพบผูปวยรายแรก เมื่อป   พ.ศ. 2485 พบผูปวย 4 ราย เสียชีวิต 2 ราย แลวกลับมาเกิด
การระบาดครั้งใหญอีกครั้งในป พ.ศ. 2539 - 2540 ซ่ึงมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ทําใหมีจํานวนผูปวยทั้งประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดเปน 398 ราย เสียชีวิต 19 ราย 
และ 2,331 ราย เสียชีวิต 111 ราย    ตามลําดับ ป พ.ศ. 2541 มีผูปวยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก
รายงาน 2,226 ราย (รอยละ 94.47 ของผูปวยทั้งประเทศ) ผูปวยสวนใหญเปนเกษตรกร (รอยละ 84) 
สัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากับ 7 : 1 และกวารอยละ 90 ของ ผูปวยมีอายุ 15 ป ขึ้นไป การเกิด
โรคสัมพันธกับฤดูกาล โดยพบผูปวยมากขึ้นในชวงเดือนกรกฎาคม สูงสุดในเดือนตุลาคม โดยมี
หนูเปนสัตวรังโรคที่สําคัญ ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการเกิดโรค ไดแก ส่ิงแวดลอม พฤติกรรมการ
ประกอบอาชีพ  การเฝาระวัง การปองกันและควบคุมโรค จากการศึกษาปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส พบวาการเกิดโรคสัมพันธกับปริมาณน้ําทวมขัง สัตวรังโรคและ
การดําเนินชีวิตของชุมชน ซ่ึงดําเนินไปดวยกันกับชีวิตประจําวัน เพราะกลุมเสี่ยงคือ เกษตรกร 
ชาวไรชาวนา   ที่มีวิถีชีวิตที่ตองสัมผัสกับแหลงรังโรค เชน การหาปลามาทําอาหาร การปกดําขาว
ในนา การเกี่ยวหญาใหสัตวเล้ียงในตอนเชา ซ่ึงทําใหชาวนามักจะติดเชื้อจากการประกอบอาชีพใน
นาเปนสวนใหญ (ดวงพร  พลูสุขสมบัติและคณะ 2543 :  522 - 524) และสัตวรังโรคก็หลากหลาย  
เชน วัว ควาย หมู โดย เฉพาะหนู ซ่ึงเชื่อวาเปนสัตวรังโรคที่สําคัญที่สุด โดยมีหนูทอเปนสัตวรังโรค
ที่พบในเขตเมือง หนูพุกใหญ หนูจี๊ด เปนสัตวรังโรคในเขตชนบท ทําใหยากแกการควบคุม        
เชื้อกอโรคก็มีหลายชนิด ทําใหเกิดอาการแสดงในผูปวยคลายกับโรคอื่นๆ อีกมาก ทําใหยากแกการ
วินิจฉัยโรคที่ทันตอการรักษา (วิชัย  โชควิวัฒน 2544 : 28 - 29) 
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จังหวดัรอยเอด็ เปนจังหวัดหนึ่งที่กําลังประสบปญหาและไดรับผลกระทบจาก         
การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส  จากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคดังกลาว มีรายงานการ 
ระบาดของโรคตั้งแต  ป  2539  เปนตนมาเชนกัน พบวามีจํานวนผูปวย  จํานวนผูปวยตาย  เพิ่มขึน้
ทุกปและเริ่มมกีารระบาดสูงสุดเมื่อ  ป  2542  เปนตนมา ในป 2542  มีผูปวย 331 ราย อัตราปวย  
25.12  ตอแสนประชากร  เสยีชีวิต  14  ราย  อัตราปวยตาย  1.06  ตอแสนประชากร  ป  2543  
จํานวนผูปวย  531  ราย  อัตราปวย  40.38   ตอแสนประชากร  เสียชีวิต  18  ราย  อัตราปวยตาย  
38.70    ตอแสนประชากร  ป  2544  จํานวนผูปวย  578  ราย อัตราปวย 38.67 ตอแสนประชากร  
เสียชีวิต   7  ราย  อัตราปวยตาย   1.21 ตอแสนประชากร ในป  2545  มีรายงานผูปวย 412 ราย  
อัตราปวย  31.22  ตอแสนประชากร  เสยีชีวิต  3  ราย  อัตราปวยตาย  0.73 ตอแสนประชากร ในป  
2546  มีรายงานผูปวย  427 ราย  อัตราปวย  32.28  ตอแสนประชากร   การระบาดพบไดตลอดปแต
พบมากในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกป ซ่ึงจะเหน็ไดวายังมีจํานวนผูปวย อัตราปวยทีย่ัง
สูงกวาดัชนีช้ีวดัความสําเร็จของการดําเนนิงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของ
กระทรวงสาธารณสุข คือ อัตราปวยตองไมเกิน 10 ตอแสนประชากร  อัตราปวยตายตองไมเกิน 0.1 
ตอแสนประชากร  จากผลการศึกษาระบาดวิทยา ดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวา ประชาชน คนใน
ชุมชนตองเสี่ยงตอการติดโรคนี้เปนอยางด ี ประกอบกับแผนพฒันาสุขภาพแหงชาติในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) และแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 
9  ของกระทรวงสาธารณสุข มีแนวคิดและทิศทางในการดําเนินงานสาธารณสุขที่มุงเนน สราง
สุขภาพมากกวาซอม (สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 2544  :  3 )     ซ่ึงการดําเนิน
กิจกรรมปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนใหมปีระสิทธิภาพ นาจะเปนสิง่ที่
จําเปนและสําคัญในการปฏิบัติงานปองกนัโรคในชุมชน แตในขณะเดียวกันทางรัฐบาลมี           
แผนกลยุทธและนโยบายตางๆ เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีเพิม่มากขึ้นและซับซอนขึ้น ทํา
ใหเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตําบลที่มอียูจํานวน 2 -  5 คนที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยแตละ
แหง ตองปฏิบัติงานที่ซับซอนและมีบทบาทในภาระงานตางๆเพิ่มขึ้นตาม   ยอมเปนการยากที่จะ
ปฏิบัติงานในชุมชนระดับหมูบาน ระดบัตําบลใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มที่  ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลตองอาศัยกลุมคนที่
เปนตัวแทนจากประชาชนในหมูบานตางๆ ที่กระจายอยูทั่วทกุคุม ทกุละแวกของหมูบาน นัน่คือ 
อสม. นั่นเอง และจากผลการปฏิบัติงานของ อสม. ที่ผานมาในงานตางๆ เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน จากรายงานสรุปผลการศึกษาสถานการณปจจุบันและแนวโนมของงาน
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน 2543 : 84 - 85) 
กลาววา กลุม อสม.  นั้นไดรับการจัดตั้งและพัฒนามานานพอสมควรจนเปนที่รูจกัและยอมรับจาก
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ประชาชนโดยทั่วไป นอกจากนีย้ังมีเครือขายที่ดีกบัคณะกรรมการหมูบานและองคการบริหาร   
สวนตําบลในรูปแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการจึงเปนฐานที่ดี ที่จะสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดังกลาวให อสม.  สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาชมุชนทั้งทางดานสุขภาพและ           
การพัฒนาดานอื่นๆ ของชมุชน ซ่ึงจะทาํให อสม.  เปนสวนหนึ่งของประชาคมในชุมชนนี้อยาง
แทจริง โดยภาพรวมศักยภาพของ อสม. ในปจจุบนัมีมากพอสมควรและเชื่อวาเปนฐานที่ใชในการ
พัฒนาที่นําไปสูการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพไดระดับหนึ่ง กลาวคือ อสม.  เปนที่รูจักและยอมรับ
ของประชาชนและองคกรชุมชนวาเปนตัวแทนหรือผูนําทางสุขภาพในชมุชน การมีความสัมพันธที่
เปนเครือขายกบัองคกรของชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มีพื้นฐานความรู และ
ประสบการณการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนอยูในระดับหนึ่ง ทั้งที่ผานทาง                    
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช. )  และผานการชวยเหลือเจาหนาที่ในการจัดกิจกรรม         
การรณรงค ประเด็นความพรอมตางๆ เหลานี้ หากมกีารนํามาใชใหเกิดประโยชนที่จะมาสานตอ
หรือพัฒนาไปในทิศทางการมีสวนรวมทีแ่ทจริง ยอมเปนสิ่งที่เปนประโยชนมีความเปนไปไดอยาง
มาก เพราะตัง้อยูบนพื้นฐานความเปนจรงิ ใชส่ิงที่มีอยู เปนอยู ใหเปนประโยชนมากที่สุดตอ
ประชาชน     จะเห็นไดจากการที่สํานักงานคณะกรรมการงานสาธารณสุขมูลฐานรวมกับภาคี อสม. 
ทุกภูมภิาค ระดมความคดิเพื่อการปฏิรูปสุขภาพโดย ไดมีการขอเพิ่มเติมระบบควบคุมโรคและ
ปญหาที่คุกคามสุขภาพ โดยใหการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรสวนทองถ่ิน
มีความรูความสามารถ การมีสวนรวมและมีบทบาทในการเฝาระวังควบคุมปองกันโรค และปญหา
ที่คุกคามสุขภาพรวมกับหนวยงานที่เกีย่วของไดอยางใกลชิด (สํานักงานคณะกรรมการ              
การสาธารณสุขมูลฐานและภาคี อสม. ทุกภูมภิาค 2544 : 26) และภาครัฐเองไดใหความสําคัญมาก
ขึ้น จะเหน็ไดชัดจากการจดังานวนั อสม.  ในระดบัตางๆ เชนระดับอําเภอ  จังหวัด และ
ระดับประเทศที่เมืองทองธานี เปนประจําทุกป โดยมกีารมอบรางวัล อสม.  ดีเดนในแตละสาขา  
ดังที่รัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสุข กลาววา “กระทรวงตระหนกัในคณุคาและพลังของ อสม.  ทั่ว
ประเทศที่กระจายอยูทกุหมูบานในการชวยใหครอบครัว หมูบานและชุมชน      มีความเขมแขง็ 
และมีพลังในการพัฒนาบานเมืองใหเจรญิกาวหนาตอไป”  (ศักดิ์ดา  นพเกต ุ  2 5 4 6  :  
5 5 )  ซ่ึงจําเปนตองไดรับความรวมมือจากภาครัฐ  เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชมุชน  
เพื่อใหการดําเนินงานในการปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  ใหมีประสิทธิภาพมิให   
แพรระบาดไปทั่วประเทศขึ้น และเพื่อเปนการสนองรับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ
ฉบับที่ 9  ที่มีหลักการมุงเนนการทาํงานตามหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงเล็งเห็น
ผลประโยชนสูประชาชนเปนสิ่งสูงสุดเพื่อการมีสุขภาพดีถวนหนาที่ยัง่ยืนโดยถือวา สุขภาพคอื   
สุขภาวะ ผูวจิัยเชื่อวาอาสาสมัครสาธารณสุขเปนอีกกลุมหนึ่ง ที่มีความสําคัญในการดําเนนิงาน
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ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ที่สมควรใหความสําคัญและไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานพื้นฐานหลักของจิตวิทยาชุมชนที่มุงพัฒนาทรัพยากรมนษุย  
(Human resources) เพื่อใหสามารถอยูกับสิ่งแวดลอมที่พอเหมาะได (สุรพล  พยอมแยม 2541 : 8) 
 ในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. เปน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการแกไขปญหาการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส เพราะ อสม. เองเปนผูที่
อยูกับชุมชนและใกลชิดกับประชาชน ทําใหเปนตัวเชื่อมประสานที่ดีระหวางประชาชนกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จะเห็นไดจากภาครัฐไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการปองกัน
และควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสสําหรับ อสม. (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 
2544 ข : 34 - 35) และจากประสบการณการปฏิบัติงานในชุมชนของผูวิจัย  ซ่ึงเปนเจาหนาที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย และตองรวมปฏิบัติงานกับ อสม. ในการปองกันโรค    
เลปโตสไปโรซีสในชุมชม และจากการศึกษาของสวัสดิ์  บุญฝน (2544 : 45)  พบวา อสม. เปนกําลัง
สําคัญในการปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกัน การลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีส      
กับประชาชนในชุมชน และการปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชนมาก และพบวา อสม. มีการ
ดําเนินการใหสุขศึกษาแกประชาชนในเขตรับผิดชอบอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ตลอดจนใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานเปนอยางดี (บุญลือ  ลีฬหานนท 2543 : 65) 

จากการศึกษาการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของ อสม. พบวา  
อสม. มีความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส คอนขางสูง พอที่จะถายทอดใหคนอื่นได โดยเฉพาะ
ความรูเกี่ยวกับแหลงโรค อาชีพเสี่ยงตอการติดโรค การปองกันโรค (สวัสดิ์  บุญฝน 2544 : 46) แต
ยังมี ความรูในเรื่องที่ไมถูกตองเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส คือ อาการและอาการแสดงของโรค 
(ยุคันธร  อินทรคุปต 2543 : บทคัดยอ)  และ อสม. เองสวนใหญมีอายุมาก และมีระดับการศึกษาอยู
ในระดับประถมศึกษา และอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
2547 ข : 3) ซ่ึงทําใหเปนขอกําจัดของการจดจําและนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ตองอาศัย
ความถี่ในการไดรับความรู การกระตุนเตือนบอยๆ  และการที่ อสม.จะถายทอดความรูเกี่ยวกับโรค       
เลปโตสไปโรซีส หรือแนะนําคนอื่นๆในชุมชนใหปฏิบัติตามคําแนะนําใหไดผลดีนั้น  อสม. เองก็
ตองเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการติดเชื้อ  ซ่ึงตัว อสม.เอง ก็ตองมีความรูที่
เพียงพอ ดังนั้น ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการ   เกิด
โรค  การติดตอและแพรกระจายโรค อาการและความรุนแรงของโรค นาจะเปนปจจัยในการ
สนับสนุนให อสม. สามารถปฏิบัติงานปองกันเบื่องตนเกี่ยวกับรคเลปโตสไปโรซีส ในชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพได 
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ในการปฏิบัติงานในชุมชน ส่ิงที่สนับสนุนให อสม. เกิดแรงกระตุนและมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ไดแก ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งสิ่งจูงใจภายในและภายนอก  ส่ิงจูงใจภายใน
ซ่ึงเปนความเชื่อดานสุขภาพของ  อสม. เอง  ไดแก ความเชื่อที่มีตอโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 
ความรุนแรงของโรค ประโยชนของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชน ถาคนที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน มีส่ิงจูงใจเหลานี้ จะทําให เกิดแรง
กระตุนในการทํางานปองกันโรคในชุมชนไดดี (นิตยา  โชตินอก 2538 : 85)  และสิ่งจูงใจภายนอก 
คือ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลฟรีพรอมทั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาวครอบคลุมถึงบิดา
มารดา  คูสมรส  และบุตร  สามารถใชบัตรประจําตัวในการเขารับบริการสาธารณสุขจาก           
สถานบริการของรัฐ และสามารถใชไดทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉิน มีเครื่องแบบที่มีสัญลักษณเฉพาะ
หรือมีเข็มติดกระเปาเสื้อ มีการมอบประกาศเกียรติคุณและการเชิดชูเกียรติ เชน มีการจัดการ
ประกวด    อสม. ดีเดนประจําป มีการเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาของ อสม. 
ทางสื่อมวลชน แผนผับ หรือการจัดประชุมสัมมนา สามารถสนับสนุนให อสม. เกิดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน 2544  : 21 - 22)  และ
จากการศึกษาของ สุนทร  อุทรวิการ ณ อยุธยา (2540 : ง) พบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ไดแก การใหเกียรติยกยองเชื่อถือจากประชาชน สวัสดิการและคาตอบแทน  ดังนั้น 
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน จึงเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนให อสม. ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน อีกปจจัยหนึ่ง 

การมีสวนรวมกับชุมชน เปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของ อสม. อีกปจจัยหนึ่ง 
เพราะวิถีชีวิตของคนในชุมชน การดําเนินชีวิตประจําวันของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปน
ครอบครัวขยาย เปนครอบครัวใหญ และมีการไปมาหาสูกันเปนประจํา  มีความเปนอยูแบบพี่นอง 
และเครือญาติ ซ่ึง อสม. เปนบุคคลที่มาจากชุมชน และเปนสวนหนึ่งของชุมชนเอง เพราะมาจาก
การเลือกตั้งของคนในชุมชน ละแวก คุม ตางๆ ถามีสวนรวมกับคนในชุมชนมาก ยอมทําใหงายตอ
การปฏิบัติงานรวมกับชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540  : 128 ) 
ที่พบวา ความสัมพันธกับชุมชนมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของ อสม.  ดังนั้นการมี         
สวนรวมกับชุมชน ของ อสม. จึงเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่นาจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ใหไดผลดี  

นอกจากนี้การที่ อสม. จะปฏิบัติงานใหไดผล และบรรลุตามวัตถุประสงค ปจจัยที่สําคญั
มากปจจยัหนึง่ ไดแก การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะการปฏิบัติงานของ อสม. ยังขึ้นตรง
ตอกระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาที่สาธารณสุขเปนสําคัญ ซ่ึงการจะปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนใหไดผล ตองไดรับการสนับสนุนในการนิเทศติดตามงาน
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จากเจาหนาทีส่าธารณสุข ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงานและไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุนทร  อุทรวิการ ณ อยุธยา  
( 2 5 4 0  :  ง)  ที่พบวา  ปจจัยที่ที่มีผลตอพฤติกรรมอนามัยของ อสม.  มากที่สุดคือ การไดรับ  
การฝกอบรม และในการปฏิบัติงานของ อสม. ใน ศสมช. มีความสัมพันธกับการใหเกียรติยกยอง
เชื่อถือจากประชาชน สวัสดิการและคาตอบแทน นอกจากนี้ปจจัยที่เปนเหตุจูงใจที่สําคัญในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. คือการฝกอบรมใหมีความรูความสามารถ รวมถึงการนิเทศงานจากเจาหนาที่
สาธารณสุขในชุมชุน  การศึกษาของอัญชนา  วงศภัทรดี (2536 : บทคัดยอ) พบวา การศึกษาดูงาน 
การไดรับการฝกอบรม การไดรับขอมูลขาวสาร การยอมรับจากสังคม การมีสวนรวมของชุมชน 
และการสนับสนุนดานงบประมาณจากภาครัฐ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถใน
ดําเนินงานของ อสม. ที่ปฏิบัติงานใน ศสมช. จังหวัดบุรีรัมย  และการศึกษาของ วรจิตร  หนองแก 
และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 40)  พบวาการสนับสนุนทางสังคม การไดรับขอมูลขาวสาร          
ความพึงพอใจตอสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล เปน ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม.  และนอกจากนี้เชอรเมอฮอน, ฮันแตนและออสบอน 
(Schermerhorn, Huntand, and Osborn 1988,  อางถึงใน  ประภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 2539 : 
102) กลาววา องคประกอบในการปฏิบัติงาน ที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่ดีได ประกอบดวย 
ความรู ความสามารถ แรงจูงใจในการทํางาน และการสนับสนุนจากองคกร และขอเสนอแนะของ
ประชาชนโดยตรงจากการศึกษาของวนิดา  วิระกุล (2544  : 89) เสนอแนะวาการปองกันและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสใหประสบผลสํา เร็จควรมีการดํา เนินการในเรื่องตอไปนี้                     
1. การสนับสนุนจากเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งการนิเทศติดตามงาน การฝกอบรม การจัด               
ส่ิงสนับสนุน 2.  การใหความรูและการเผยแพรประชาสัมพันธ  3. การจํากิจกรรมปองกัน เชน 
จัดตั้งประชาคม การกําจัดหนู 4. การยกระดับการมีสวนรวม เชน อสม. ปฏิบัติหนาที่มากกวานี้  
อบต. มีการวางแผน ปองกันและสนับสนุนงบประมาณ 
   ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี ้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ซ่ึงเปนงานปองกันและควบคุมโรคในทองถ่ิน ซ่ึงเปน 1  ใน 1 4 
กิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงกําลังเปนปญหาสาธารณสุขของจังหวัดรอยเอด็  และ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการปฏิบัติงานปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ของ อสม. 
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมกบั
ชุมชน และการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติงานตางๆ ของ 
อสม.  ที่ผานมา และผลที่ไดจากการวจิยันี้ นาจะนําไปใชประโยชนในการสงเสริมการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของจังหวดัรอยเอ็ด ซ่ึงเปนการสนับสนุนให
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เกิดการปองกนัและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ตลอดจนการลดปญหาตางๆ จาก
ผลกระทบของโรคเลปโตสไปโรซีส เชน งบประมาณในการรักษาผูปวย การตรวจวนิิจฉัยโรค   
ทางหองชันสูตร การดําเนนิงานปองกันและควบคุมโรค และเพื่อคณุภาพชวีิตทีด่ขีองประชาชนที่ 
ยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย   
 1.  เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตัิงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกบัโรคเลปโตสไปโรซีสใน 
ชุมชนความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน และ
การไดรับการสนับสนุนของภาครัฐของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดั
รอยเอ็ด 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
ในชุมชนของ อสม. ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด ที่ม ีเพศ  อายุ        ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. แตกตางกัน  

3.   เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมี     
สวนรวมกับชมุชน และการไดรับการสนบัสนุนจากภาครัฐ เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค              
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด 
 
ปญหาการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดปญหาการวิจยัไวดังนี ้

1. อสม.  ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด มีการปฏิบัติงาน 
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ อยูใน    
ระดับใด 

2. อสม. ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด ที่มี เพศ   อายุ   ระดับ 
การศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.  แตกตางกนัมกีารปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน แตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  การมสีวนรวมกับ    
ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส 
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จังหวดัรอยเอด็ หรือไม อยางไร 
 
สมมุติฐานการวิจัย   

1. อสม. ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี   เพศ  อายุ ระดับ 
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.  ตางกันมีการปฏิบัติงานปองกันเบือ้งตนเกีย่วกับ 
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนแตกตางกนั 

 2.   ความรูเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  การมีสวนรวมกับ 
ชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  เปนปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส   
จังหวัดรอยเอ็ด   
 
ขอบเขตของการวิจัย   

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ตามปงบประมาณ 2548  ในเขตพื้นที่เสี่ยงของ
การเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส ป 2548  ของจังหวัดรอยเอ็ด ซ่ึงไดจากรายงานระบาดวิทยาประจําป 
2547 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ในอําเภอที่มีอัตราปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส สูง 
5 ลําดับ ดังนี้  1. อําเภอพนมไพร  2. อําเภอเสลภูมิ  3. กิ่งอําเภอเชียงขวัญ 4. กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  
5. กิ่งอําเภอหนองฮี  จึงกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ไดแก  อสม. ที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานประจําศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค  
เลปโตสไปโรซีสของจังหวดัรอยเอ็ด ในปงบประมาณ2548 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัรอยเอ็ด 
2547 ข : 14) 

2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก อสม. ที่  
รับผิดชอบปฏิบัติงานประจําศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบานในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค  
เลปโตสไปโรซีสของจังหวัดรอยเอ็ด ในปงบประมาณ 2548  จํานวน 350 คน ซ่ึงไดจากการ         
สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) กําหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชฐานขอมูลจากจํานวน อสม. ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ประจําหมูบาน ในปงบประมาณ 2547 จํานวน 2,825 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
2547 ข : 14) คํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหความ
คลาดเคลื่อนรอยละ 5 (Yamanae  อางถึงใน ประคอง    กรรณสูตร 2541 : 64)    
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 3.  ขอบเขตดานตัวแปร ตวัแปรที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ มีดังนี ้
3.1  ตัวแปรอสิระ ประกอบดวย 

3.1.1   ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย 
3.1.1.1   เพศ 
3.1.1.2   อาย ุ
3.1.1.3   ระดบัการศึกษา 
3.1.1.4   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 

3.1.2   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  
3.1.3   ส่ิงจูงใจในการปฏิบตัิงาน  
3.1.4   การมีสวนรวมกับชุมชน   
3.1.5   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   

3.2   ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชน   
 
ขอตกลงเบื้องตน 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดกาํหนดการปฏิบัติงานของ อสม. ไดแกการปฏิบัติงานปองกัน 
เบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนเทานั้น ซ่ึงประกอบดวย การปฏบิัติงานใหความรู      
เชิงปองกันเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรค      
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนและการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชน ประชากร
ในการศึกษา ไดแก อสม.ที่ปฏิบัติงานในศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบานเทานั้น  

  
นิยามศัพทเฉพาะ  

เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกันผูวิจยัไดนิยามความหมาย 
ของคําตางๆ ไวดังนี้  
 1.   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ผานการพิจารณาใน
ระบบการเขาสูตําแหนง อสม. โดยรับผิดชอบปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน 
ในเขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส  จังหวัดรอยเอ็ด 

2.  การปฏิบัติงานปองกันเบือ้งตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน       
หมายถึง   การที่ อสม. ไดลงมือปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
ประกอบดวย  การปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกันเกีย่วกับโรคเลปโตเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
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การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน และการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันการเกดิผูปวยรายแรกในชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  การปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกันเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  
หมายถึง การที่ อสม. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแกคนในชุมชน
เพื่อใหคนในชุมชนเกิดความรู  และตระหนักในการปองกันโรค  ดวยวิ ธีการตางๆ  เชน                
เสียงตามสาย ทางหอกระจายขาวสารประจําหมูบาน การใหสุขศึกษารายกลุม รายบุคคล  

2.2  การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
หมายถึง การที่ อสม.ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อใหคนในชุมชน        
ลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดโรค ประกอบดวย การลดพฤติกรรมเสี่ยงจากแหลงโรค  การลด
พฤติกรรมเสี่ยงจากชองทางการเขาสูรางกายของเชื้อเลปโตสไปรามา  การลดพฤติกรรมเสี่ยงจาก
พฤติกรรมสุขภาพของคนเอง โดยวิธีการตางๆ เชน แนะนํา สาธิต การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม      
การรณรงคดวยวิธีการตางๆ   

2.3  การปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชน หมายถงึ 
การที่ อสม.ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เพื่อใหชุมชนไมมีผูปวยโรค        
เลปโตสไปโรซีส โดย  รายงานผูปวยที่มีอาการที่สอดคลองกับโรคแกเจาหนาที่สาธารณสุข      
อยางรวดเร็ว  จัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกิดโรค  ประกอบดวย  ขอมูลส่ิงแวดลอม ไดแก ขอมูล
แหลงน้ํา เชน หวย หนอง คลอง บึง ขอมูลพื้นที่เล้ียงสัตวในชุมชน ขอมูลสัตวรังโรค ไดแก วัว 
ควาย หนู หมาแพะ แกะ ขอมูลและประวัติการปวย ตาย แทงของสัตว  กําหนดพื้นที่เสี่ยง กลุมเสี่ยง
ในหมูบาน   

3.  ความรูเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีส หมายถึง ความรู ความเขาใจของ อสม. เกี่ยวกับ 
โรคเลปโตสไปโรซีส ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับสาเหตขุองการเกิดโรคการติดตอและ           
แพรกระจายโรค อาการและความรุนแรงของโรค มีรายละเอียดดังนี ้

3.1  ความรูเกีย่วกับสาเหตุของการเกิดโรค  หมายถึง ความรู ความเขาใจของ  อสม. 
เกี่ยวกับเชื้อทีท่ําใหเกดิโรค    ชนิดของสัตวนําโรค พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการเกิดโรค 

3.2  ความรูเกี่ยวกับการติดตอและแพรกระจายโรค หมายถึง ความรู ความเขาใจของ 
อสม. เกี่ยวกับชองทางหรือวิธีที่เชื้อเขาสูรางกาย บริเวณที่มักพบเชื้อที่ทําใหเกิดโรค สภาวะของ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมของเชื้อที่ทําใหเกิดโรค   

3.3  ความรูเกี่ยวกับอาการและความรุนแรงของโรค หมายถึง ความรู  ความเขาใจ 
ของ อสม.  เกี่ยวกับระยะเวลาที่คนเริ่มแสดงอาการ  อาการสําคัญ เชน ตาแดง ไขสูงปวดศีรษะ     
ปวดเจ็บกลามเนื้ออยางรุนแรงโดยเฉพาะโคนขาและนอง ประวัตใินการสัมผัสโรค และอันตราย 
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ของโรค เชน ถาไดรับการรักษาลาชาอาจเสียชีวิตไดในเวลาอันรวดเร็ว 
4.  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน    หมายถึง ส่ิงที่สามารถกระตุนและเราให อสม. สามารถ

ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ประกอบดวย ส่ิงจูงใจภายในและสิ่งจูงใจภายนอก  มีรายละเอียดดังนี ้

4.1 ส่ิงจูงใจภายใน หมายถงึ ความเชื่อดานสุขภาพของ อสม. ที่มีผลโดยตรงตอการ
ปฏิบัติงานปองกันปองกันเบือ้งตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  ไดแกความเชื่อที่มีตอ
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค  ความเชื่อที่มีตอความรุนแรงของโรค และความเชื่อในประโยชนของ
การปฏิบัติงานปองกันปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ความรูสึกของ อสม. 
ที่มีตอตนเอง ในเรื่องการยอมรับตนเองในความสามารถที่เพียงพอ  การไดรับการยอมรับนับถือของ
ชุมชน ประโยชนของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ
ตนเอง ที่สามารถกระตุน เรา ให อสม. เกิดพลังในตัวเองทําใหปฏิบตัิงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกบั
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4.2  ส่ิงจูงใจภายนอก หมายถึง ส่ิงที่ อสม. ไดรับระหวางหรือหลังการปฏิบัติงาน   
ไดแก เบี้ยเล้ียงในการประชมุ ส่ิงเชิดชูเกียรติ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล   ความสัมพันธกบั
เพื่อน อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ อสม. ไดรับการปฏิบัติดวย ไมวาจะเปนกริยาหรือวาจาที่
แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน การปฏิบัติตัว การใหความรวมมอืในการทํางาน  ที่สามารถ
กระตุนและเราให อสม.  เกิดพลังในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.  การมีสวนรวมกับชุมชน หมายถึง  การที่ อสม. ไดมีสวนรวมกับคนในชุมชน
ในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีส เชน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการ
หมูบาน  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครปศุสัตว ผูนําศาสนา พระสงฆ แกนนํา      
สุขภาพประจําครอบครัว เจาหนาที่ในหนวยงานตางๆที่มอียูในชุมชน  ประกอบดวย การมีสวนรวม  
ในการวางแผนและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชน  มีรายละเอียดดังนี ้

5.1    การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน หมายถึง อสม. ไดมีสวนรวมวางแผน
ในการปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อกําหนดนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงาน และการใชทรัพยากรโดยจัดอยูในรูปแบบตางๆ เชน การประชุมกลุม เวทีชาวบาน   กับ
กลุมตัวแทนคนในชุมชน   

5.2  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  อสม. ไดมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานในชุมชน จัดอยูในรูปแบบของวิธีการตางๆ  เชน การรวมกําจัดแหลงรังโรค การขอ 
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ความชวยเหลือจากเครือขายการปองกันโรคของชุมชน การประชาสัมพันธในขั้นตอนตางๆ ของ
กิจกรรม เชนการกําจัดหนู กับกลุมตัวแทนคนในชุมชน   

6 .   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง การที่ภาครัฐ  ซ่ึงไดแก หนวยงาน      
สาธารณสุข เกษตร ปศุสัตวอําเภอ เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ใหความสนบัสนุนตางๆ เพื่อ
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน แก  อสม.   ประกอบดวย  
การไดรับการสนับสนุนในการนิเทศติดตามงานของเจาหนาที่สาธารณสุข การไดรับการฝกอบรม 
และการศึกษาดูงานและการไดรับการสนบัสนุนงบประมาณและวัสดอุุปกรณในการปฏิบัติงาน     
มีรายละเอียด ดังนี ้

6.1   ไดรับการนิเทศติดตามงานจากเจาหนาที่สาธารณสุข  หมายถึง    การที่ อสม.
ไดรับการนิเทศติดตามงานที่หมูบาน จากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล  โดยใหคําแนะนํา    
รวมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ตอบปญหาขอสงสัยที่ไมเขาใจ ติดตามความคืบหนาของงาน 
หาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน    

6.2  การไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน หมายถึง  การที่ อสม. ไดรับการ 
อบรมใหความรูในเรื่องโรคเลปโตสโปโรซีส และการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณของโรค
เลปโตสโปโรซีส จากเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน การอบรมเกี่ยวกบั
โรคเลปโตสไปโรซีสโดยตรง หรือ สอดแทรกเรื่องเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในการอบรมเรื่อง
อ่ืนๆ 

6.3   การไดรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน   
หมายถึง อสม. ไดรับงบประมาณและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของเปน
ผูสนับสนุนในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เชน หมวดเงินอุดหนุน
7,500 บาท  คาพาหนะในการเดินทาง    คาน้ํามันสําหรับเติมในกรณีมีพาหนะแลว   การจัดหา
รองเทาบูทสําหรับการจัดตั้งกองทุน  รองเทาบูทในหมูบาน  การไดรับเอกสาร แผนพับ โปสเตอร
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส   
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหทราบถึงระดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชน ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน 
การไดรับการสนับสนุนของภาครัฐ  ของ อสม.  ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส           
จังหวดัรอยเอด็  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง สงเสริมการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกบั 
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โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ตอไป 
2.   ทําใหทราบถึง ปจจัยที่มอิีทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค      

เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  ในเขตพืน้ทีเ่สี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด 
3.   สามารถนําผลจากการศึกษามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่มศักยภาพใน  

การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนแก อสม. เพื่อใหประชาชนใน  
ชุมชนมีความรู สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได เกิดความตระหนักในการปองกันโรคจนเกิด
พฤติกรรมในการปองกันโรคที่ถาวรขึ้น และสุดทายไมมีผูปวยเกิดขึ้นในชุมชน และคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

4.  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ในประเด็นอื่นๆ ตอไป 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม.  ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัด
รอยเอ็ด โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ซ่ึง
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  แนวคดิและทฤษฎีที่ใชในการวจิัย 
1.1    แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 

1.1.1   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
1.1.2   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1.1.3   การมีสวนรวมกับชุมชน 
1.1.4   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

1.2   แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
ในชุมชน 

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
2.1   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ อสม. กับการปฏิบัติงานปองกัน

เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน จําแนกเปน 
2.1.1   เพศ 
2.1.2   อายุ 
2.1.3   ระดับการศึกษา 
2.1.4   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 

2.2   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน จําแนกเปน 

2.2.1    ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
2.2.2    ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
2.2.3    การมีสวนรวมกับชุมชน 
2.2.4     การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                  
เลปโต สไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

 
1.1   แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบตัิงาน 

 1.1.1    ความรูเก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
1.1.1.1    ความหมายของความรู    

พจนานุกรมทางการศึกษาของคารเตอร วี กูด (Carter V. Good 1973 : 
325 ) ไดใหความหมายวา ความรู หมายถึง ขอเท็จจริง (Fact) ความจริง (Truth) กฎเกณฑและขอมูล
ตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไวจากมวลประสบการณตาง ๆ 

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster 1977 : 531, อางถึงใน              
สราวุธ  วลัญชพฤกษ 2543 : 35) ไดใหความหมายวา  ความรู หมายถึง ส่ิงที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง 
กฎเกณฑและโครงสราง ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือการคนหาหรือเปนความรูที่เกี่ยวกับสถานที่ 
ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณหรือจากรายงานการรับรู ขอเท็จจริงเหลานี้ 
ตองชัดเจนและตองอาศัยเวลา 

บลูมและคณะ (Bloom et al 1979 : 62 ) กลาววา ความรู เปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่อง ระลึกถึงวิธีและขบวนการตาง ๆ หรือระลึกถึงแบบกระสวน
โครงสราง วัตถุประสงคในดานความรูนั้น เนนในเรื่องขบวนการทางจิตวิทยาของความจําเปน 
ขบวนการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบใหม 

ประหยดั  แดงสุภา (254 :13 -14) ความรูเร่ืองโรคติดตอ  หมายถึง 
ความรูที่อธิบายลักษณะธรรมชาติของการเกิดอยางไรบาง  เกิดในกลุมคนลักษณะใด  รวมทั้ง
ลักษณะการกระจายของผูทีม่ีอาการของโรคเลปโตสไปโรซีสและชวงเวลาที่พบผูมีอาการของโรค
อยางรุนแรง ตลอดจนบอกใหทราบถึงวาอะไรเปนสาเหตุเปนตวักําหนด (Determinant ) ใหเกิด 
ปญหาโรคนั้นๆ ขึ้นในชุมชน 

วนิดา  เวยีงพทิักษ  (2544 : 30) ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
หมายถึง ขอเท็จจริง รายระเอียดตางๆ เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ที่ไดจากประสบการณของ
เกษตรกร ไดแกความหมายของโรค ลักษณะการเกดิโรค แหลงรังโรค วิธีการติดตอ อาการและ
อาการแสดง รวมทั้งการดแูลรักษา  
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จากนยิามความหมายทีห่ลายๆทานไดเขยีนไว ผูวิจยัจึงใหความหมาย
ของความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส คือ  ความรูความเขาใจของ อสม. เกี่ยวกับโรค               
เลปโตไปโรซีส   ประกอบดวย ความรูเกีย่วกับสาเหตุของการเกิดโรค การติดตอและแพรกระจาย
โรค อาการและความรุนแรงของโรค    

1.1.1.2    สาเหตุของการเกิดโรค 
  วิชัย  โชควิวัฒน (2544  : 6) ระบุวาโรคเลปโต สไปโรซีส เกิดจากเชื้อ

เลปโตสไปรา (Leptospira) ซ่ึงเปนแบคทีเรียใน Order Spirochaetales, วงศ Treponemataceae, สกุล 
Leptospira เชื้อเลปโตสไปรามีหลายสายพันธุ แตที่กอโรคในคนและสัตวคือสายพันธุ Leptospira 
interrogens (parasitic)   

1.1.1.3  อาการของโรค 
 วิชัย  โชควิวัฒน (2544 :12 - 14) และชาญชุติ  จรรยาสัณห (2541 : 337) 

สรุปอาการของโรคไดวา  เมื่อเชื้อเขาสูรางกายของคนจะมีระยะฟกตัวประมาณ  2 - 30 วัน เฉลี่ย       
4 - 19 วัน โดยผูปวยจะมีอาการตั้งแตไมแสดงอาการ แสดงอาการเล็กนอยจนกระทั่งแสดงอาการที่
รุนแรง มีเพียงรอยละ 5 -10 ของผูติดเชื้อเทานั้นที่มีอาการรุนแรง (เชษฐา  สารชัย 2544 : 55) ซ่ึง
โดยทั่วไปอาการที่พบเสมอ คือ  มีไขสูง (38 - 40 องศาเซลเซียส) ปวดศีรษะอยางรุนแรง หนาวสั่น 
ปวดกลามเนื้อโดยเฉพาะที่บริเวณนอง ตนขา หรือสะโพก บางรายอาจพบตาแดงบริเวณตาขาว 
ทองเสีย ปวดบันเอว ลักษณะที่รุนแรงที่เรียกวา  Weil’s disease ซ่ึงจะพบเลือดออกไดในอวัยวะ
ตางๆ ตัวเหลือง ตับและไตลมเหลว และทําใหเสียชีวิตในที่สุด 

1.1.1.4  สัตวรังโรค 
อัมพร  อ่ิมวิทยา และคณะ (2544  : 256)  ดวงพร  พูลสุขสมบัติ และ

คณะ(2544  : 516) วิชัย  โชควิวัฒน (2544 :10) ชาญชุติ  จรรยาสัณห (2541  : 336) เชษฐา  สารชัย 
(2544 : 56) สรุปไววา สัตวรังโรค (reservoir) คือ หนูเปนสัตวรังโรคที่สําคัญ    โดยเฉพาะในเขต                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดที่มีการระบาดของโรค  สัตวรังโรคไดแก หนูทอ หนูทองขาว 
และหนูจี๊ด ซ่ึงอาศัยในเขตเมือง สําหรับเขตชนบทหรือพื้นที่เกษตรกรรม สัตวรังโรคไดแก          
หนูพุกใหญ หนูนาเล็ก หนูนาใหญ และหนูพุกเล็กรองลงมาไดแก สุนัข โค และกระบือ 

1.1.1.5   การติดตอ 
วิชัย  โชควิวัฒน (2544 : 12) และชาญชุติ  จรรยาสัณห (2541 : 336) ได

ระบุวาการติดตอเกิดจากเชื้อเลปโตสไปราที่ออกมากับปสสาวะสัตวที่ติดเชื้อ และปนเปอนอยูใน
ดินทรายเปยกชื้น น้ําหรืออาหาร เชื้อจะไชเชาสูรางกายของคนทางผิวหนังที่ออนนุมจากการแชน้ํา
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นาน โดยเชื้อโรคจะไชเขาทางบาดแผลและรอยขีดขวน เยื่อบุของปาก ตา จมูก หรืออาจติดโรค
โดยตรงจากการสัมผัสเชื้อในปสสาวะสัตวที่ปนเปอนเชื้อ 

1.1.1.6    กลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อ 
 วิชัย  โชควิวัฒน (2544 : 8) ชาญชุติ  จรรยาสัณห (2541 : 336)       

ธนาวรรณ  สธนเสาวภาคย (2540 : 43) และ เชษฐา  สารชัย (2544 : 56)  ระบุวา กลุมเสี่ยงสูงไดแก 
กลุมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําไร ทํานา หาปลา คนงานในฟารมเลี้ยงสัตว(โค สุกร ปลา)        
คนจับหนูขาย คนขุดลอกทอระบายน้ํา โรงฆาสัตว โดยเฉพาะผูที่มีพฤติกรรมย่ําโคลน, แชน้ํานานๆ 
ซ่ึงคนทุกเพศทุกวัยสามารถเสี่ยงตอการเกิดโรคได 

1.1.1.7   การปองกันโรค 
วิชัย  โชควิวัฒน (2544 : 18 - 23) ชาญชุติ  จรรยาสัณห (2541 : 338) 

และเสาวภา  พรสิริพงษ และคณะ (2544 : 259) สรุปไดวา ผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรค
สามารถปองกันการเกิดโรคไดโดยปฏิบัติดังนี้ 

1.  จัดระบบการเฝาระวัง โดยมีระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และครอบคลุม เชน ขอมูลแหลงน้ํา สัตวรังโรค 

2.  ลดการปนเปอนในสภาวะแวดลอม โดยการกําจัดหนู ควบคุมจํานวน
สุนัขจรจัด  ปองกันโรคแกสัตวเล้ียงโดยการฉีดวัคซีน จัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 
จัดเก็บอาหารที่มิดชิด 

3.  หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อ ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
4.  ใหความรูที่ถูกตองในการปฏิบัติตัวแกกลุมเสี่ยง 

1.1.1.8  พฤติกรรมเสี่ยงตอการรับเชื้อ   
วิชัย  โชควิวัฒน (2544  : 14 -15) ไดระบุเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการ

รับเชื้อ ไดแก พฤติกรรมตอไปนี้ 
1.   ไถนา ดํานา เกี่ยวขาว เกี่ยวหญา หวานแห โดยไมมีเครื่องปองกันทํา

ใหเกิดบาดแผล รอยขีดขวน ตามรางกาย หรือแขน ขา 
2.   เดินเทาเปลาในคอกสัตว โดยพื้นดินชื้นแฉะเปอนเยี่ยวสัตว 
3.   เดินย่ําน้ํา ลุยโคลน ในที่น้ําขังเปยกแฉะ 
4.   ชําแหละสัตวโดยไมสวมถุงมือ 
5.   อมน้ํา กลืนน้ํา และลืมตาในน้ําที่เปนแหลงที่เชื้อโรคอาศัยอยู 
6.   กินเครื่องในสัตว ที่ยังไมไดปรุงใหสุกดวยความรอน 
7.   ดื่มน้ํา กินอาหาร จากภาชนะที่เปดฝาทิ้งไว 
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8.   กินผักสด ผลไมที่ไมไดลางใหสะอาด 
1.1.1.9   สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีส 

จากรายงานการเฝาระวังโรค  ป 2543 - 2545 ของสํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  รายงานไว ดังนี้  
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนผูปวย ผูเสียชีวิตในแตละภาคของประเทศไทย ป พ.ศ. 2543 - 2545 
 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต รวมทั้ง
ประเทศ 

ป 
พ.ศ. 

ผูปว
ย 

ตาย ผูปวย ตาย ผูปวย ตาย ผูปวย ตาย ผูปวย ตาย 

2543 382 13 1,052 45 12,143 283 698 21 14,285  362 
2544 295 18 1,695 37 7,763 102 464 14 10,217 171 
2545 202 7 781 29 5,707 50 174 9 6,864 95 

 
ที่มา  : กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 
2543 (นนทบุรี : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2543), 188. 

: กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 
2544 (นนทบุรี : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2544), 186. 

: กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 
2545 (นนทบุรี : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 185. 

 
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดชัดวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภาคที่มี

ผูปวยและผูที่เสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรซีส มากที่สุดของประเทศไทย ในป 2544 จํานวนผูปวย
ที่สูงเปน10 ลําดับแรกสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังปรากฏผลในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูปวยสูงสุด 10 ลําดับป 2544    (* ตอแสนประชากร) 
 

 ป 2544 
 
 

ลําดับที่ 
 
 

จังหวดั 
 
 

ผูปวย 
 

อัตราปวย* 

 
 

ตาย 
 

อัตราปวยตาย* 
1 เลย 3,169 221.88 16 0.5 
2 แพร 1,171 196.70 14 1.2 
3 สุรินทร 1,325 72.71 8 0.6 
4 ขอนแกน 1,474 58.7 11 0.75 
5 หนองบัวลําภ ู 193 38.96 0 0 
6 รอยเอ็ด 578 38.67 7 1.21 
7 ชัยภูม ิ 487 34.96 5 1.03 
8 บุรีรัมย 683 34.16 4 0.59 
9 นครราชสีมา 860 31.42 28 3.26 
10 อํานาจเจริญ 111 30.20 0 0 

 
ที่มา  : กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สํานักระบาดวิทยา,  สรุปรายงานการเฝาระวังโรค 
2544 (นนทบุรี : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2544), 186. 

 
จากตารางที่ 2 จะพบวา จังหวดัรอยเอด็มีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส 

มากเปนลําดับที่ 6 ของประเทศไทย โดยมีผูปวย 578 คน คิดเปน 38.67 ตอแสนประชากร เสียชีวติ  
7 ราย คิดเปน 1.21 ตอแสนประชากร ซ่ึงเปนจํานวนที่มากกวาเกณฑดชันีช้ีวัดความสําเร็จของงาน
ปองกันควบคมุโรคเลปโตไปโรซีส ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว คือ อัตราปวยไมเกิน  10    
ตอแสนประชากร  อัตราปวยตายไมเกนิ 0.1 ตอแสนประชากร  จากรายงานการเฝาระวังทาง   
ระบาดวิทยาในชวงเวลาที่ผานมา 3 ป ติดตอกันไดแก ป พ.ศ.  2545 - 2547 ของจังหวดัรอยเอ็ด       
มีรายละเอียด ดังปรากฏ ในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนผูปวย  อัตราปวย   รายอําเภอ จังหวัดรอยเอ็ด ป 2545 - 2547                 
 

อําเภอ ป 2545 ป 2546 ป 2547 
 ผูปวย อัตราปวย* ผูปวย อัตราปวย* ผูปวย อัตราปวย* 

เมือง 59 38.50 52 33.74 14 9.08 
เกษตรวิสัย 13 12.95 21 20.97 8 7.99 
จตุรพักตรพิมาน 12 14.70 22 26.93 5 6.1 
ธวัสบุรี 26 37.26 31 44.59 8 11.51 
พนมไพร 99 129.45 56 72.40 30 38.79 
โพนทอง 15 13.94 16 14.84 10 9.27 
เสลภูมิ 53 42.48 58 46.61 25 20.09 
สุวรรณภูม ิ 10 8.46 11 9.29 4 3.38 
อาจสามารถ 8 10.62 55 42.89 7 9.28 
ปทุมรัตน 11 21.03 4 7.60 0 0.00 
หนองพอก 18 27.95 4 6.17 3 4.63 
เมืองสรวง 3 12.55 10 41.68 2 8.34 
โพธ์ิชัย 19 33.86 6 10.63 3 10.97 
เมยวด ี 2 8.96 2 8.91 0 0 
โพนทราย 3 11.04 0 0.00 0 0.00 
ศรีสมเด็จ 6 15.40 3 7.68 2 5.12 
จังหาร 21 43.54 25 51.93 3 6.23 
กิ่งเชียงขวัญ 11 39.08 11 38.83 4 14.12 
กิ่งหนองฮ ี 27 103.66 29 110.97 5 19.13 
กิ่งทุงเขาหลวง 6 24.41 11 44.64 3 12.17 

รวมท้ังหมด 422 31.98 427 32.28 138 10.43 
หมายเหตุ      *ตอแสนประชากร   ป 2547 ยังไมไดแกไขรายงาน 507 (รายงานเปลี่ยนแปลงโรค) 
 
ที่มา             : สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัรอยเอ็ด, งานควบคุมโรคติดตอ “รายงานระบาดวิทยา 

          ป 2545-2547,” 2547. (อัดสําเนา) 
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จากตารางที่ 3 จะพบวา ป 2547 อําเภอที่มีอัตราปวยมาก 5 อันดับแรก
ไดแก อําเภอพนมไพร  อําเภอเสลภูมิ กิ่งอําเภอหนองฮี กิ่งอําเภอเชียงขวัญและกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  
ซ่ึงจังหวัดรอยเอ็ดถือวาเปนอําเภอเสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสของ ป 2548 
 การพัฒนาศักยภาพของ อสม. จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและภาพพจนของการ
เปนอาสาสมัครที่ทํางานดานสาธารณสขุอยางเดียวไปสูภาระหนาที่ในการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคม 
โดยอาศัยหลักการพัฒนา 3 ประการ ไดแก การสงเสริมความรู ความสามารถสวนบุคคล การสราง
ครอบครัวที่อบอุน และการสรางความเขมแข็งของชุมชน เปนหัวใจสําคัญ   โดยในสวนของความรู 
รัฐตองแสวงหาความรูและสรางองคความรูวิชาการที่เร่ิมมาจากพื้นที่แทนที่จะมาจากสวนกลาง เนน
ประชาชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และเตรียมพรอมใหกับบุคลากรสาธารณสุขและผูนําใน
ทองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน 2543  : 160)    ซ่ึงจะเห็นวาความรู
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  
 

1.1.2   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
1.1.2.1   ความหมายของสิ่งจูงใจ 

กูลด  จูเลียส และโกลป  วิลเล่ียม (Gould Julius and Glob William,    
อางถึงใน  สมพงศ    เกษมสิน 2516 : 431) กลาววา ส่ิงจูงใจ เปนองคประกอบสําคัญของแรงจูงใจ 
(Motive) หรือการจูงใจ (Motivation) ส่ิงจูงใจ คือ เปาหมายของบุคคลที่จะกําหนดทิศทางของแรง
ขับบุคคลใหเกิดแรงจูงใจได  สิ่งจูงใจอาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือไมอาจจับตองไดก็ได ดังนั้นจึง
อาจกลาวไดวา “ส่ิงจูงใจ หมายถึง วัตถุ หรือสภาวะใดๆ ที่สามารถเราใหเกิดแรงจูงใจได”  

วิทย  เที่ยงบูรณธรรม (2541 : 448) ใหความหมายในพจนานุกรมซีเอ็ด 
ไววา  ส่ิงจูงใจหมายถึง  ส่ิงกระตุน เครื่องกระตุน ส่ิงดลใจ เครื่องสงเสริม ที่กระตุน ที่ดลใจ 

สุรพล  พยอมแยม (2545 :151) กลาววา ส่ิงจูงใจเปนปจจัยกระตุนใหทํา
พฤติกรรม ซ่ึงอาจเปนการตั้งรางวัลหรือกําหนดการลงโทษไวในเบื้องตน เร่ิมแรกในการตอบสนอง 
ส่ิงจูงใจนั้นจะเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แตเมื่อมีการเพิ่มหรือลดสิ่งจูงใจนั้นในระหวาง      
ทําพฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรมเชนเมื่อเร่ิมตนอยูในลักษณะของการรวมมือ อาจเปลี่ยนไปเปน
การแขงขัน ถารางวัลหรือการลงโทษนั้นมีคุณคาแตกตางไปจากเดิมและอยูในระดับที่กระตุน
ความรูสึกใหมได 

จากนยิามความหมาย ของแตละทานทีก่ลาวมาผูวิจยัใหส่ิงจูงใจ           
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ส่ิงที่สามารถกระตุนหรือเราใหบุคคลสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี 
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ประสิทธิภาพ    
1.1.2.2   ประเภทของสิ่งจูงใจ  

ส่ิงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญของแรงจูงใจหรือการจูงใจ 
(Motivation) และสิ่งจูงใจ คือ เปาหมายของบุคคลที่จะกําหนดทิศทางของแรงขับบุคคลใหเกิด
แรงจูงใจได ส่ิงจูงใจอาจเปนสิ่งที่จับตองไดหรือไมได  ซ่ึงสัมพันธกับการเกดิแรงจูงใจ ซ่ึงมีผูจัด
ประเภทของ ส่ิงจูงใจ และแรงจูงใจไวหลายทาน  ดังนี ้

สมพงษ  เกษมสิน (2516) แบงประเภทของสิ่งจูงใจออกเปนประเภท
ใหญ ๆ คือ  

1.   ส่ิงจูงใจที่เปนเงิน (Financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทนี้มีลักษณะ
ที่เห็นไดงายและมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจที่เปนเงินนี้ยังแยกไดออกเปน 2 
ประเภท 

1.1  ส่ิงจูงใจทางตรง (direct incentive) เปนสิ่งจูงใจที่มีผลโดยตรงตอ
ผลผลิตของการปฏิบัติงาน เชน การจายคาจางใหสูงขึ้นในกรณีที่ผลการปฏิบัติงานไดสูงกวาระดับ 
มาตรฐานที่กําหนดไว อันเปนวิธีจูงใจตามแนวคดิที่วา “ทํามากจายมาก” 

1.2   ส่ิงจูงใจทางออม (indirect incentive) เปนสิ่งจูงใจที่มีผลในทาง
สนับสนุนหรือสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่ ในหนวยงานปฏิบัติงานไดดีขึ้น มีกําลังใจรักงานมาก
ขึ้น เชน การจายบําเหน็จ บํานาญ และ คารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย เปนตน ลักษณะของการใชเงิน
เปนสิ่ง จูงใจทางออมนั้น สวนมากไดแกประโยชนเกื้อกูล (Fringe benefit) ตางๆ 

2.  ส่ิงจูงใจที่ไมใชเงิน (Non Financial incentive) ส่ิงจูงใจประเภทนี้
สวนใหญมักเปนเรื่องที่สามารถจะตอบสนองตอความตองการทางจิตใจ เชน การยกยองชมเชย 
(recognition)  การยอมรับวาบุคคลนั้นเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (belonging) โอกาสความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานเทาเทียมกัน (Equal opportunity) และความมั่นคงในงาน เปนตน 

สมยศ  นาวีการ (2521 : 81-182) ไดจัดประเภทของแรงจูงใจตาม
ลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรมไว ดังนี้ 

1.   แรงจูงใจภายใน ( Intrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลตองการ
ที่กระทําหรือเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง ไมตองอาศัยการชักจูงจากสิ่งเราภายนอก เชน ความ
ตองการเรียนเพื่อตองการความรู ทํางานเพราะตองการความสนุกและความชํานาญ ซ่ึงความตองการ
หรือความสนใจพิเศษ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดหรือทัศนคติของแตละบุคคลจะผลักดันใหบุคคล
สรางพฤติกรรมขึ้น ซ่ึงไดแกความอยากรูอยากเห็น ความรัก ความเชื่อ และความศรัทธา เปนตน 
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2.   แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนสภาวะที่บุคคลไดรับ
การกระตุนจากสิ่งเราภายนอก เชน ส่ิงของหรือเกียรติยศ เงินเดือน ปริญญา ความกาวหนา รางวัล 
คําชมเชย การแขงขัน การติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมายจึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ
และแสดงพฤติกรรมมุงสูเปาหมายนั้น 

วิภาพร  มาพบสุข  (2542) กลาววา แรงจูงใจแบงออกเปน 2 ประเภท 
1.   แรงจูงใจภายใน(Intrinsic Motivation) หมายถึงสภาวะที่บุคคลเกิด

ความตองการหรือแสวงหาบางสิ่งบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหผูอ่ืนหรือส่ิงอื่นมากระตุนให
กระทําเพื่อบรรลุสูจุดหมายปลายทาง เชน พนักงานทํางานดวยการใฝดีในตวัของเขาเองมิใชเพราะ
ถูกผูบริหารหรือมีส่ิงลอใจจากภายนอกอืน่ๆกระตุนแรงจงูใจประเภทนีไ้ดแก 

1.1  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่ดีที่บุคคลมีตอส่ิง
หนึ่งสิ่งใดซึ่งจะชวยใหบุคคลเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เชนพนักงานมีความรูสึกดีๆตอผูบริหาร 
ยอมทําใหเขาตั้งใจทํางานเปนพิเศษ 

1.2  ความสนใจเปนพิเศษ (Special Interest) หมายถึงความรูสึกชอบ
พอเปนพิเศษตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ยอมจูงใจใหเขาประพฤติปฏิบัติตอส่ิงนั้น เชนพนักงานสนใจเปน
พิเศษกับเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหเขาสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร ทําใชเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร
ไดอยางคลองแคลวในขณะปฏิบัติงานประจําวัน 

1.3  คานิยม (Value) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่เปนไปตาม
ความนิยมของสังคม เชน พนักงานมาทํางานแตเชาตรู เพราะทําตามคานิยมขององคการนั้นๆจึงเปน
ส่ิงที่ดีในการปฏิบัติเชนนั้น 

1.4  ความตองการ (Needs) ภาวะที่บุคคลเกิดความไมสมดุลใน
รางกายและจิตใจบุคคลจึงแสวงหาสิ่งตางๆเพื่อมาบรรเทาความตองการ หรือเพื่อมาตอบสนอง
ความตองการนั่นเองเชนพนักงานมีความตองการทํายอดขายสินคาใหไดตามเปาหมายเพื่อไดรับการ
เล่ือนขั้น          เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น ความตองการที่เกิดจึงมีผลใหเกิดความมานะ บากบั่น 
ขยันหมั่นเพียร และอดทนตออุปสรรคนานัปการ เพื่อใหงานของตนบรรลุเปาหมาย ความตองการ
เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในบุคคลแตละบุคคล ซ่ึงมีลักษณะและระดับที่แตกตางกัน บางคนมีความ
ตองการมาก บางคนมีความตองการนอย หากองคการใดที่ประกอบไปดวยพนักงานที่มีแรงจูงใจ
ภายใตความตองการสูงก็ยอมทําใหองคการนั้นเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานสูงดวย
  2.    แรงจูงใจภายนอก(Extrinsic Motivation) หมายถึง สภาวะที่บุคคลไดรับ
แรงกระตุนจากภายนอกใหแสดงพฤติกรรม หรือการกระทําเพื่อบรรลุสูจุดหมายปลายทาง เชน 
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2.1 ส่ิงลอใจตางๆ ไดแก การไดรับเงิน รางวัล คําชมเชย เกียรติยศ
ช่ือเสียง อํานาจ คําตําหนิติเตียน ฯลฯ 

2.2   ความกาวหนาในการทํางาน 
2.3   การไดรับการยอมรับจากเจานาย และเพื่อนรวมงาน 

จะพบวาสิ่งจูงใจกับแรงจูงใจมีความสัมพันธกัน โดยสิ่งจูงใจกอใหเกิดแรงจูงใจ
เกิดขึ้นเพื่อที่ทําใหไดส่ิงจูงนั้นๆ   ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัย แบงสิ่งจูงใจออก เปน 2 ประเภท คือ 
 ส่ิงจูงใจภายใน และสิ่งจูงใจภายนอก     

1.1.2.3   ทฤษฎีจูงใจของเฮิรซเบิรก  (Herzberg  Frederick et al 1959, อางถึงใน 
สมยศ  นาวีการ 2524) กลาววา องคประกอบหลักของการจูงใจในการทํางาน มีอยู 2 ประการ ดังนี้ 

1.  ปจจัยจูงใจ (Motivation factor) เปนองคประกอบดานการจูงใจ  
ที่ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เกี่ยวของกับเรื่องงานโดยตรง คนจะทํางานมาก
ขึ้น เปนการจูงใจที่เกิดจากงานที่ทํา ปจจัยที่จะนําไปสูการพัฒนาเจตคติดานบวกและการจูงใจที่
แทจริง องคประกอบดานนี้ ไดแก  

1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) คือ ความสําเร็จที่ไดรับเมื่อ               
ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกวาเขาทํางานสําเร็จ หรือมีความตองการที่จะทําใหสําเร็จ ส่ิงที่จําเปนก็คือ
งานนั้น ควรเปนงานที่ทาทายความสามารถ แรงจูงใจเกี่ยวกับความสําเร็จของงานประกอบดวย 2 
อยาง คือ ระดับของแรงจูงใจสูความสําเร็จและความสามารถที่จะทํางานนั้น 

1.2    การยอมรับนับถือ (recognition) เปนผลมาจากความสําเร็จ 
การยอมรับนับถือมีหลายรูปแบบ เชน จากคําพูดหรือการเขียน การใหการเสริมแรงบอยๆ เปน
ส่ิงจําเปนที่จะทําใหเกิดการจูงใจตอเนื่องกันไป 

1.3    ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง ความนาสนในของ
งาน งานที่มีความทาทาย จะตองลงมือทําหรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพังเพียง
ผูเดียว 

1.4   ความรบัผิดชอบ (responsibility) เมื่อคนเราไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบในการตัดสินใจงานของเขา จะชวยใหเกิดความผูกพันในงาน คนตองการโอกาสที่จะ 
ไดรับความรับผิดชอบ ถาเกิดความรับผิดชอบขึ้นแลว การควบคุมภายนอกก็จะลดลง 

1.5   ความกาวหนาของงาน (advancement) แตละคนจะไดรับความ 
กาวหนาโดย  การพัฒนาใหเกิดทักษะใหมๆ มีความสามารถและเต็มใจที่จะเพิ่มเติมความรู 

2.  ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เปน 
องคประกอบที่ปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงคนงานใชเปนขออางเมื่อเกิด
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ความรูสึกที่ไมดีตอการทํางาน เปนการจูงใจภายนอกที่เกิดจากสภาวะแวดลอมของการทํางาน 
ไดแก 

2.1   เงินเดือน (Salary) หมายถึง คาจางทั้งประจําและเงินพิเศษ
รวมทั้งการขึ้นเงินเดือนในหนวยนั้นอันทําใหเกิดความพึงพอใจแกบุคลากรที่ทํางาน 

2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
(Possibility of growth) หมายถึง การที่บุคคลไดเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานและรวมทั้ง
สถานการณที่บุคคลสามารถไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา(Interpersonal relations with 
subordinates) การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถ
ทํางานรวมกันดวยความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

2.4  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal relations with 
supervisors) การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถ
ทํางานรวมกันดวยความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

2.5  ความสัมพันธกับผูรวมงาน(Interpersonal relations with peers) 
การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกันสามารถทํางานรวมกันดวย
ความเขาใจซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

2.6 การสอน ควบคุม ดูแล (Supervision-technical) หมายถึง  
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือการสรางความยุติธรรมในการบริหาร 

2.7 นโยบายการบริหาร (Company policy and administration) 
หมายถึง การจัดการและบริหารงานขององคการและการติดตอส่ือสารกันภายในองคการ 

2.8  สภาพการทํางาน (Working conditions) เกี่ยวของกับคุณภาพ
ของสิ่งแวดลอมทาง  กายภาพในการทํางานของคน เชน แสงสวาง อุณหภูมิ ระดับของเสียง 
องคประกอบดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอส่ิงแวดลอมในการทํางาน เมื่อเงื่อนไขการทํางาน  
ไมไดตามที่ปารถนา คนงานก็จะมีแนวโนมใหความสนใจปญหานี้และจะใหผลผลิตลดลง เงื่อนไข
การทํางานที่คนปรารถนานั้นจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับธรรมชาติของงาน 

2.9   ชีวิตสวนตัว (Personal life) คือ ความรูสึกที่ดีและไมดีอันมีผล
มาจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายใหไปทํางานในสถานที่แหงใหมซ่ึงหางไกลจาก
ครอบครัว ทําใหไมมีความสุขและไมพอใจกับการปฏิบัติงาน 

2.10    ตําแหนงหนาที่ (Status) หมายถึง อาชีพที่เปนที่ยอมรับของ
สังคม    มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
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2.11   ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน (Job security) เปนผลมา
จากความเชื่อของคน วา ตนเองไดรับการปกปองในเรื่องของความยุติธรรม คนงานสวนใหญ
ตองการความมั่นคง  พฤติกรรมที่ดีของผูนิเทศสามารทําใหเกิดความรูสึกเชนนี้ได 

โดยผูวิจัยนําองคประกอบจากทฤษฎีแรงจูงใจของของเฮิรซเบิรก บาง
องคประกอบมาเปนสวนหนึ่งของสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูวิจัยแบงเปนสิ่งจูงใจภายในและ
ส่ิงจูงใจภาย โดยสิ่งจูงใจภายใน มีองคประกอบจากความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ และ
ส่ิงจูงใจภายนอก มีองคประกอบจากเบี้ยเล้ียง ส่ิงตอบแทน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและกับ
เพื่อนรวมงาน 

นอกจากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมา สรุปไดวา ส่ิงจูงใจ นาจะเปนปจจัยอยาง
หนึ่งที่สรางแรงขับให อสม. มีความตองการและอยากปฏิบัติงาน แม อสม. จะมาจากพื้นฐานของ
การเสียสละ อุทิศตนเองเพื่อสังคมและสวนรวม โดยการอาสามาเปนตัวแทนของคนในชุมชนเพื่อ
ดูแลสุขภาพของคนทั้งหมูบาน แตพื้นฐานของมนุษยยอมตองการสิ่งตอบแทน  ยิ่งสิ่งตอบแทนนัน้ๆ 
มีผลตอคนในครอบครัวดวย เชน สวัสดิการดานรักษาพยาบาล การยอมรับ การยกยองจากคนอื่นๆ   

 
1.1.3   แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมกับชมุชน 

1.1.3.1   ความหมายของการมีสวนรวม 
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542 ก : 40)   การมี 

สวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนนั้นเปนเจาของเรื่องในการแกไขปญหาของชุมชนเอง 
ตั้งแต ดานการเตรียมเจาหนาที่ เตรียมชุมชน การฝกอบรม ตลอดจนติดตามการดาํเนินกจิกรรม
ตางๆ เพื่อใหประชาชนรูสึกวาเปนเจาของและเขามามสีวนรวมในดานกําลังคน กําลังเงิน และวสัดุ 
อุปกรณตางๆ  

ไพจิตร  ปวะบุตร (2537 : 35) การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การที่
ประชาชนในชุมชนใหความสําคัญกับปญหาในชุมชนตนเองเปนอยางดี  โดยกําหนดปญหา
สาธารณสุขของหมูบาน วิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไขปญหา และสามารถบอกไดวา 
ปญหาใด ชุมชนสามารถแกปญหาเองได ปญหาใดควรเปนหนาที่ของรัฐ 

รุงทรัพย  มั่นคง (2542 : 12) การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง 
กระบวนการที่ครอบครัวเขาไปรวมรับผิดชอบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ในกระบวนการคนหาปญหา การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การ
วางแผน กิจกรรมตลอดจนการสนับสนุนสิ่งตางๆ   
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อสม. เปนสวนหนึ่งของชุมชน ที่มาจากชุมชนโดยตรง  ที่ตองทํางาน
รวมกับชุมชนในงานสาธารณสุข กับทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชน โดยเปนตัวเชื่อมประสานระหวาง
ประชาชนกับรัฐ  ดังนั้น ผูวิจัย สรุปไดวา การมีสวนรวมกับชุมชน หมายถึง การที่ อสม.ไดมีสวนใน
กิจกรรมใดๆ ในแตละขั้นตอนในการแกไขปญหา รวมกับชุมชน เชน ใหความสําคัญกับปญหา  
รวมเปนเจาของปญหาในชุมชน  รวมวิเคราะห กําหนดแนวทางแกไขปญหา รวมปฏิบัติและรวม
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น  

1.1.3.2   ระบบ รูปแบบ แนวคิดของการมีสวนรวม 
องคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ ( WHO and Unicef 1978 : 41- 49) ได

เสนอรูปแบบการมีสวนรวมที่ถือวาเปนรูปแบบที่แทจริงหรือสมบูรณนั้น จะตองประกอบไปดวย
กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 

1.   การวางแผน ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา 
จัดระดับความสําคัญ ตั้งเปาหมาย กําหนดการใชทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
และประการที่สําคัญ คือ ตองมีการตัดสินใจดวยตนเองดวย 

2.  การดําเนินกิจกรรม ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจัดสรร 
ควบคุม ทางดานการเงินและการบริหาร 

3.   การใชประโยชน ประชาชนจะตองมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใชใหเกิดประโยชนได ซ่ึงเปนการยกระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม 

4 .   การได รับประโยชน  ประชาชนจะตองได รับการแจกจ าย
ผลประโยชนจากชุมชนในพื้นที่เทาๆ กัน ซ่ึงจะเปนผลประโยชนสวนตัว สังคม หรือวัตถุก็ได 

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค 
(2542 : 96) ไดเสนอระบบการมีสวนรวมของประชาชนที่ผานการพิสูจนแลวไดผลวา จะตอง
ประกอบดวย 3 สวน หรือที่เรียกยอๆ วา ระบบ 3 ก. คือ 

1.   องคกรชุมชน ไดแก กรรมการหมูบาน หัวหนากลุมตางๆ ฯลฯ เปน
แกนกลางในการวางแผน การประเมินผล และการระดมทรัพยากร 

2.   กําลังคนในชุมชน ไดแก อสม. กลุมสตรี กลุมเยาวชน ฯลฯ จะไดรับ
การพัฒนาใหมีความชํานาญพิเศษ สามารถถายทอดความรูแกชาวบานดวยกันเองได 

3.   กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน เชน กองทุนเพื่อระดมเงิน 
         ในการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของชุมชนทั้ง 3 สวน มีความสัมพันธ
กันอยางลึกซึ้ง ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งหรือสวนใดสวนหนึ่งออนแอลง การพัฒนาหมูบานจะสําเร็จ
ไดยาก 
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สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2544 : 67 - 70 ) ให
ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อบรรลุ
สุขภาพดีถวนหนาที่ยั่งยืน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณคาของความเปนมนุษยที่
สําคัญยิ่ง การมีสวนรวมของชุมชนมี แนวคิดหลัก 3 ประการ คือ 

1.   ชุมชนจะตองมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจวา ควรทําอะไร และทํา
อยางไร 

2.   ชุมชนจะตองใหความรวมมือในการดําเนินการตามการตัดสินใจนั้น 
3.   ชุมชนพึงได รับประโยชนจากการมีสวนรวมนั้น  คือ  จะตอง

สนองตอบความจําเปนขั้นพื้นฐานของชุมชน 
UN. (United Nations 1981, อางถึงใน นิภาภรณ  หวะสุวรรณ 2543 : 18) 

ไดรวบรวมรูปแบบของการมีสวนรวมไว 3 รูปแบบใหญๆ คือ  
1. การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous) ซ่ึงเปนโดยการ

อาสาสมัคร หรือการรวมตัวกันเอง เพื่อแกปญหาของตัวเอง เปนการกระทที่ไมไดรับความ
ชวยเหลือจากภายนอก ซ่ึงนับวาเปนรูปแบบที่ดี 

2.  การมีสวนรวมแบบชักนํา (Induced) เปนการเขารวมโดยความความ
ตองการความเห็นชอบ หรือการสนับสนุนโดยรัฐบาล ซ่ึงเปนรูปแบบทั่วไปของประเทศที่กําลัง
พัฒนา 

3. การมีสวนรวมแบบบังคับ (Coercive) เปนผูมีสวนรวมภายใตการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ ภายใตการจัดการของเจาหนาที่ของรัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง 
รูปแบบนี้เปนรูปแบบที่สงผลใหผูกระทําไดรับผลทันที่ แตจะไมไดผลในระยะยาว และอาจเกิด
ผลเสียที่ไมไดสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

ชินรัตน  สมสืบ (2539 : 105) ไดเสนอ ปรัชญา แนวคิด และธรรมชาติ
ของการมีสวนรวมของประชาชน สรุปความไดวา ผูปฏิบัติงานพัฒนาจะตองเชื่อวาประชาชนใน
ชนบทรูวา      พวกตนตองการอะไร ประชาชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะมีสวนรวมในการปรับปรุง
ชีวิตของตน ประชาชนมีความสามารถซอนเรน (Latent talent) ที่จะคนหาทั้งทางเลือกของทองถ่ิน 
(Local alternative) และความเปนไปไดตางๆ จากภายนอก 

1.1.3.3   ประโยชนของการมีสวนรวมกับชุมชน 
วนิดา  วิระกุล และถวิล  เลิกชัยภูมิ (2543 : 16) ไดกลาวถึงประโยชน

ของการมีสวนรวม ดังนี้ 
1.   ประชาชนตระหนักในปญหาของตนเอง และตระหนักที่จะมี       
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สวนรวมในการพัฒนาหรือแกปญหาของตนเอง 
2.   ประชาชนมีโอกาสใชความสามารถของตนเองที่มีอยูในรูปของ

ความคิด การตัดสินใจและการกระทําไดอยางเต็มที่ 
3.   เปนการระดมทรัพยากรมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
4.   ประชาชนจะมีความรูสึกในความเปนเจาของ ทําใหการพัฒนามี

ความมั่นคงถาวรประหยัด 
5.   จะเปนการพัฒนาความสามารถและพลังของประชาชนในการ

พึ่งตนเอง 
6.   เปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
7.   ประชาชนรับผิดชอบและมีอํานาจสูงสดุในการพัฒนาชุมชนของตน 
8.   เปนการแสดงออกถึงการเคารพนับถือ เชื่อใจ ไวใจ รักและศรัทธาใน

ประชาชนวามีความรู ความสามารถ  
โดยสรุป จากแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนนี้ ช้ีใหเห็นวาการมีสวนรวม     

ของชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานในชุมชน  โดยเฉพาะการแกปญหา และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  อสม. เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่มาจากการเลือกของคนใน
ชุมชนเพื่อเปนตัวแทนของชุมชน ดังนั้น   การมีสวนรวมกับชุมชน นาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  เพราะเมื่อ อสม. 
มีสวนรวมกับชุมชนจะทําใหเกิดความรูสึกการเปนเจาของ จัดกิจกรรมและวางแผนตลอดจนรวมใน
การตรวจสอบคุณภาพของผลการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชน ได 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดการมีสวนรวมกับชุมชนเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 
การมีสวนรวมในการวางแผนและการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค   
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
 

1.1.4   แนวคิดเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
1.1.4.1   ความหมายของการสนับสนุน 

องคการอนามัยโลก  ( WHO , อางถึงใน ปณิธาน  หลอเลิศวิทย 2541 : 
23)  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความชวยเหลือจากชุมชนมีมีตอบุคคลและกลุมคนในชุมชน
นั้นๆ  
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แคปแลน (Kaplan 1976, อางถึงใน ธันญา  พฤกษยาชีวะ 2542 : 35)                
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมคน อาจเปนทางดาน
ส่ิงของ เชน ขาวสาร เงิน กําลังคน หรือทางดานอารมณ ที่เปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่
ตนตองการ 

บารรีรา (Barrera 1982 : 70, อางถึงใน  ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 65 – 66)         
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความใกลชิด การชวยเหลือ โดยการใหส่ิงของ แรงงาน คําแนะนาํ 
ขอมูลขาวสาร ขอมูลปอนกลับและการมีสวนรวมทางสังคม 

จากความหมายของการสนับสนุน  สามารถนํามาสรุปความหมายในแง
ของการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไดดังนี้ หมายถึง การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือ ไดรับการ
สนับสนุน ในรูปแบบตางๆ จากภาครัฐ   

1.1.4.2   ประเภทของการสนับสนุน 
จาคอบสัน (Jacobson 1986 : 252, อางถึงใน ปณิธาน  หลอเลิศวิทย 

2541: 25)     แบงการสนับสนุน เปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1.   การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) เปนพฤติกรรมที่ทํา

ใหบุคคลเกิดความสบายใจ  ไดแก  การยกยองเคารพนับถือ ความรักความเอาใจใส และการให
ความมั่นใจ 

2.  การสนับสนุนทางสติปญญา (Cognitive Support) ไดแก การให
ขอมูลขาวสาร คําแนะนํา ที่จะชวยใหบุคคลไดเขาใจสิ่งตางๆ จนสามารถนําไปปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตได 

3.  การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Materials Support) ไดแกการให
ทางดานสิ่งของและบริการที่จะชวยแกปญหาได 

เฮาส (House, อางถึงใน  อารีรัตน  ตโนภาส  2539 : 50 – 51) แบงการ
สนับสนุนทางสังคมเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.   สนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) ไดแก  ความรูสึก     
เห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส การใหกําลังใจ การใหความรักความผูกพันตอกัน การยอมรับ     
นับถือ ความหวงใย การกระตุนเตือน และการเห็นคุณคาที่เกี่ยวของกัน 

2.  การสนับสนนุโดยการใหการประเมินผล (Appraisals Support) ไดแก 
การใหขอมูลปอนกลับ การเห็นพอง การใหการรับรอง หรือการรับในสิ่งที่คนอื่นแสดงออกมา เพื่อ
นําไปใชประเมินตนเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นใจ และทําใหรูสึกเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น 
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3.   การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information Support) ไดแก 
การใหคําแนะนํา ตักเตือน การใหคําปรึกษาและการใหขาวสาร ที่สามารถนําไปใชแกปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเจ็บปวยนี้ได 

4.   การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (Instrument Support) ไดแก 
แรงงาน เงิน เวลา 

1.1.4.3   ระดับของแรงสนับสนุน  
กอททลิบ (Gottlieb 1985, อางถึงใน สมทรง  รักษเผา และ                           

สรงคกฏณ  ดวงคําสวัสดิ์ 2540 : 44 – 45) แบงระดับการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
1.   ระดับกวาง (Macro Level) เปนการเขารวมหรือมีสวนรวมในสังคม 

ที่วัดจากความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวยความสมัครใจและการ
ดําเนินชีวิตอยางไมเปนทางการในสังคม เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆที่เขาอาศัยอยู 

2.  ระดับกลุมเครือขาย (Mezzo Level) เปนการมองที่โครงสรางและ
หนาที่ของเครือขายทางสังคม ดวยการพิจารณาจากกลุมบุคคลที่มีสัมพันธภาพอยางสม่ําเสมอ เชน  
กลุมเพื่อนหรือ        กลุมบุคคลที่ใกลชิด  การสนับสนุนในระดับนี้ ไดแก การใหคําแนะนํา  การ
ชวยเหลือดานวัสดุส่ิงของ ความเปนมิตร การสนับสนุนทางอารมณและการยกยอง 

3.  ระดับแคบ (Micro Level) เปนระดับความสัมพันธของบุคคลที่มี
ความใกลชิดสนิทสนมกันมากที่สุด เชื่อวา คุณภาพของความสัมพันธมีความสําคัญมากกวาปริมาณ 
คือ ขนาด จํานวน และความถี่ของความสัมพันธ หรือโครงสรางของเครือขาย เชน สามี ภรรยา 
สมาชิกในครอบครัว     การสนับสนุนในระดับนี้ ไดแก ใหการสนับสนุนทางจิตใจ ทางอารมณ การ
แสดงความรักความหวงใย  

จากประเภทและระดับของการสนับสนุนทางสังคม สรุปไดวา การไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ หมายถึง การที่ อสม. ไดรับการไดรับการนิเทศติดตามงานจากเจาหนาที่
สาธารณสุข  การไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงาน การไดรับการสนับสนุนงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโต สไปโรซีส   
ในชุมชน 
 
1.2.   แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 

1.2.1   ความหมายของการปฏิบัตงิาน 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 10 - 11) การปฏิบัติงาน เปนความสามารถในการ

แสดงออกของรางกายในสถานการณใดสถานการณหนึง่ โดยอาศัยความรูและทัศนคติเปน 
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องคประกอบ ซ่ึงตองอาศัยเวลาและผานกระบวนการตัดสินใจหลายขัน้ตอน 
ธงธัย  สันติวงษ (2536 : 68) การปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทํากจิกรรมใน          

ความรับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ 
บลูมและคณะ (Bloom et al, อางถึงใน รุงทิพย  มัน่คง 2542 : 18) การปฏิบัติงาน 

หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา เปนความสามารถโดยอาศัยความรู ความเขาใจ 
มาใชในการดาํเนินชวีิตประจําวันและแกไขปญหาตางๆ ในสถานการณจริงไดอยางถกูตอง และ
เหมาะสม  

สรุปไดวา การปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกมา โดยผานกระบวนการตัดสินใจจากความรู ความสามารถ และประสบการณที่มีอยู  

 
1.2.2   องคประกอบของการปฏิบตัิงาน 

 ในการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานหนึ่งๆ  โดยจัดใหบุคคลปฏิบัติงาน
ชนิดเดียวกันใชอุปกรณเหมือนกันก็ตาม แตผลการปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออก มักจะแตกตาง
กันเพราะขึ้นกับองคประกอบและปจจัยที่เกี่ยวของของการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีผูที่กลาวถึง
องคประกอบและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานไวหลายทาน ดังนี้ 

เชอรเมอฮอน,ฮันแตนและออสบอน (Schermerhorn, Huntand and Osborn 1988, 
อางถึงใน   สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์  2539 : 24 - 25) กลาววาองคประกอบของการปฏิบัติงาน
ประกอบดวย 

1.  คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (Individual attributes) หมายถึงความรู 
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งจะมีความสัมพันธกับขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน กลาวคือ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะสมกับงานนั้น จึงจะสงผลใหเกิด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีได 

2.   ความพยายามในการทํางานของบุคคล (Work effort) หมายถึง ความตั้งใจ 
เต็มใจของบุคคลตองานที่ปฏิบัติ ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความยินดีที่จะปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะขึ้นอยู
กับแรงจูงใจในการทํางาน หากบุคคลมีแรงจูงใจก็จะพยายามทํางานนั้นใหประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง 

3.   การสนับสนุนจากองคกร (Organization support) หมายถึง คาตอบแทน วัสดุ
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติงาน การไดรับการนิเทศการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ยุติธรรมและการบริหารงานแบบมีสวนรวมรวมทั้งการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    
ส่ิงตางๆ เหลานี้จะมีความสัมพันธกับโอกาสที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคลดวย จึงจะทํา 
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ใหบุคคลปฏิบัติงานไดดี 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2521 : 225 - 227) กลาววา พฤติกรรมการทํางานของ

มนุษย (Job Performance) ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญสองประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) 
และความสามารถ (Ability) แรงจูงใจในการทํางานของมนุษยขึ้นอยูกับความตองการของบุคคล ซ่ึง
เปนผลจากสภาพทางกาย (Physical Conditions) ไดแก ความหิว ความกระหาย เปนตน และสภาพ
ของสังคมที่บุคคลอาศัยอยู (Social Conditions) ไดแก การมีช่ือเสียง การไดรับการยอมรับจากสังคม 
ตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน สวนความสามารถในการทํางานของมนุษยเปนผลมาจาก
ความสามารถทางสมอง ประสบการณ การศึกษาและการฝกอบรม   

สมยศ นาวีการ (2521 : 142) ไดกลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
บุคคลไว 4 ปจจัยดังนี้ 

1.   ปจจัยทางดานสถานการณ (Situation Factors) ประกอบดวย 
1.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยที่ผูบริหารจะมีอิทธิพลโดยตรงตอปจจัย

เหลานี้ 
1.2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน 

2.  การรับรูทางดานบทบาท (Role Perception) หมายถึง แนวทางที่บุคคลให
ความหมายงานของเขา  ประเภทของกําลังความพยายามที่เขาเชื่อวามีความสําคัญตอผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

3.  ความสามารถและทกัษะ (Ability and Skills) โดยมีความสามารถเปนลักษณะ
ของบุคคลและทักษะ หมายถึงระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอยาง ความสามารถจะมี
ความสัมพันธกับทักษะบุคคลที่มีความสามารถเบื้องตนเฉพาะอยาง จะเรียนรูทักษะที่เกี่ยวพันได
ดีกวา 

4. กระบวนการจูงใจ (The Motivation Process) เปนปจจัยอยางที่สามที่เปนตัว
กําหนดการปฏิบัติงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

  
1.2.3      การปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส 

ประเสริฐ  ถาวรดุลยสถิตย (2532 : 62 – 65) ใหความหมายของการการปองกัน
โรคระดับที่ 1 (Primary Prevention) คือ ขจัดปจจัยที่ทําใหเกิดโรค ปองกันการสัมผัสระหวางปจจัย
ที่ทําใหเกิดโรคกับมนุษย  ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เปนการปรับปรุง
สุขภาพโดยทั่วไป และการกินอยูของบุคคลหรือชุมชน การปองกันโรคเฉพาะ (Specific Promotion) 
เปนการลดคนที่มีโอกาสปวยลงตามสาเหตุของโรคโดยตรง  
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กานดา  พูพุฒ (2543 : 3) ใหความหมาย การปองกันเบื้องตน คือ ความพยายาม
ที่จะกําจัดตนกําเนิดของปญหา 

กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข  (2544  ก : 39 - 42) ไดกําหนด
แนวทางการจดัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 9  (พ.ศ. 2 5 4 5  –  2 5 4 9 )  และ
แผนพัฒนาสุขภาพ คือ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เนนการเปนแผนชาติ ซ่ึง
ใชยุทธศาสตรเปนกรอบแนวทางการพัฒนาที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  โดยมีกลยุทธ  
ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดตอ ดังนี ้

1.  พัฒนาขีดความสามารถดานการควบคุมโรคติดตอแหงชาติ  
2.  พัฒนาเครอืขายการเฝาระวัง ปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคติดตอใน

ระดับทองถ่ินทั่วประเทศ  
3.  พัฒนากระบวนการและระบบการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารดาน

โรคติดตอ  
4.  สรางเสริมความสามารถในการบริหารจัดการงานปองกันและควบคุม

โรคติดตอของหนวยงานทีเ่กีย่วของทุกระดบั  
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานปองกนัและควบคุมโรคติดตอ 

สงเสริมใหบุคลากรดานโรคติดตอทุกหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสฝกอบรม ประชุมสัมมนา 
รวมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณรวมทัง้ฝกฝนทักษะการ
ทํางานแบบเครือขายอยางตอเนื่อง เตรยีมความพรอมของเจาหนาที่ระดับทองถ่ินในการรับถายโอน
ภาระกจิดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ เพื่อใหสามารถทํางานเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาบุคลากรของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของใหมีความรู ความ
ชํานาญ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานดวยการฝกอบรม การศึกษาตอเนื่อง    การจดัเวทีสัมมนาทาง
วิชาการ ฯลฯ ลงทุนสรางบุคลากรประเภทใหมๆ เพือ่การบุกเบิกงาน เชน นกัวิทยาศาสตร นัก
เศรษฐศาสตร นักสังคมสงศาสตร นักสื่อสารมวลชน วิทยากรกระบวนการ โปรแกรมเมอร ฯลฯ  

6.   พัฒนารูปแบบนโยบายสาธารณะการจัดการสิ่งแวดลอมและกฎหมาย 
ทองถ่ินเพื่อการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัรอยเอ็ด (2543  : 2) ไดมีนโยบาย ใน                
การปฏิบัติงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ดังนี้  

1. กําหนดโรคเลปโตสไปโรซีส เปนโรคที่อยูบริการงานสาธารณสุข ตองให
ความสําคัญและดําเนินการควบคุมโรคโดยประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของให
โรคนี้เปนโรคที่สามารถควบคุมได 
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2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดําเนินการควบคุมโรคสัตวเศรษฐกิจ เชน โค 
กระบือ สุกร เพื่อมิใหมีการแพรระบาดในปศุสัตว และการนําปศุสัตวเขาประเทศ ควรมีการรับรอง
การปลอดจากโรคเลปโตสไปโรซีส  

3. การควบคุมประชากรหนู ซ่ึงเปนตัวแพรโรคที่สําคัญ ระหวางคอกสัตวมาสู
คน ตองกระทําโดยความรวมมือของทุกฝาย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้งนี้ เพื่อลดประชากรหนูและเปนการประหยัดงบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดําเนินการ 

4. ใหมีการรวมมือทุกหนวยงานเพื่อใหความรูแกประชาชนในการปองกัน
ตนเองจากโรคนี้ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีการระบาดสูง 

5. กระทรวงสาธารณสุข ตองมีการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่สาธารณสุข ใน
การวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ถูกตอง มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราตายจากโรคนี้ 

6. กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองกําหนดให
หนวยงานชันสูตรโรคในคนและในสัตว ไดแกกรมวิทยาศาสตรการแพทย และสถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ พัฒนาวิธีการตรวจสอบคนหาโรคในคนและสัตว เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกัน
รักษาโรคนี้ในคนและสัตว 

7. เนื่องจากโรคนี้เปนโรคที่ยังไมสามารถหาวิธีการควบคุมการติดตอที่มี
ประสิทธิภาพไดในขณะนี้ ซ่ึงขอใหหลักการศึกษาใหความรูแกประชาชนในการปองกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงตอการสัมผัสแหลงโรค ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือของหนวยงานสาธารณสุข และ
หนวยงานดานปศุสัตวและเกษตร ทั้งนี้ เนื่องจากมีกลุมประชากรเปาหมายเดียวกันและสัมผัส
ประชาชนอยูในพื้นที่แลวโดย  รวมกันใหความรูแกประชาชน 

8. ใหหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมกันพัฒนาอุปกรณปองกัน วิธีการกําจัดเชื้อเมื่อปนเปอนในสิ่งแวดลอม การรักษาในคนและ
สัตว เพื่อใหการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ  

 
1.2.4   บทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปองกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  

ในชุมชน 
กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข  (2544  ข : 29 - 35) ไดเขียนถึง

บทบาทของ อสม.ในการควบคุมปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส ไววา 
1.  เปนผูใหความรูและใหคําปรึกษาเรื่อง โรคเลปโตสไปโรซีส กับเพื่อนบาน 

โดยการใหคําแนะนําหรือเผยแพรผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
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2.  สอดสองดูแลคนในหมูบานที่มีอาการปวย หรือสงสัยวาจะเปนโรค            
เลปโตสไปโรซีส หากพบใหรีบแนะนําหรือพาไปพบหมอโดยเร็ว 

3.  ทําตนเปนตัวอยางทีด่ีแกชาวบาน เชน จัดบานเรือนใหสะอาด สวมใสเครื่อง
ปองกันตนเองเมื่อตองสัมผัสแหลงที่อาจมีเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส 

4.  ริเร่ิมกิจกรรม ที่มีการรวมพลังชุมชนเพื่อการกําจดัโรคนี้ใหหมดไป เชน การ
เปนแกนประสานงานกับตวัแทนองคกรตางๆ เชน แกนนําประสานงานกับตัวแทนองคกรตางๆ 
เชน แกนนํา สาธารณสุขประจําครอบครัว (กสค.) อาสาสมัครประจําโรงเรียน (อสร.) หมออนามยั 
ปศุสัตว พัฒนากร และชาวบานในชุมชนเพื่อพูดคยุทําความเขาใจ หาวิธีการแกไขปญหาและหา 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตางๆ 

 ผูวิจัยไดกําหนดให การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส         
ในชุมชน  หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมที่ อสม. แสดงออกมา โดยผานกระบวนการตัดสินใจ
จากความรูความสามารถ และประสบการณที่มีอยู ประกอบดวย การปฏิบัติงานใหความรู            
เชิงปองกันเกี่ยวกับโรคเลปโตเลปโตสไปโรซีสในชุมชน การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤตกิรรมเสี่ยงตอ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน และการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชน   
 

1.2.5     สาธารณสุขมูลฐานกับการปฏิบตังิาน ของ อสม. 
สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2540 : 10)  ไดเขียนไววา ใน

การปฏิบัติงานสาธารณสุขในประเทศไทย นําหลักการสาธรณสุขมูลฐานมาใชในการปฏิบัติ ซ่ึงเปน
กลวิธีทางสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุขที่มีอยูเดิม โดยใหความสําคัญในการ
ดําเนินงาน  สาธารณสุขระดับตําบลและหมูบาน ดวยการผสมผสานการใหบริการ ทั้ง 4 ดาน ไดแก 
ทางดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพที่ดําเนินการ
โดยประชาชนเองซึ่งประชาชนจะตองมีสวนในการวางแผนการดําเนินงาน และการประเมินผลโดย
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร การใหการศึกษา ฝกอบรมและระบบ 
สงตอผูปวยโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินเปนหลักและอาศัยการพัฒนาสาธารณสุข
ผสมผสานไปกับการพัฒนาของกระทรวงหลักอื่น ๆ เพื่อใหประชาชนสามารถแกปญหาดวยตนเอง
และพึ่งตนเองได การบริการแบบผสมผสาน 4 ดานนี้สามารถแยกออกเปนงานที่ประชาชนสามารถ
ดําเนินการไดดวยตนเองออกเปนงานตาง ๆ ซ่ึงเรียกวาเปนองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
14 องคประกอบ ซ่ึงเปนหนาที่ของ อสม. ที่ตองรับผิดชอบปฏิบัติในหมูบานของตน ซ่ึงงานปองกัน
และควบคุมโรคเปน 1 ใน 14    กิจกรรม ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
เพราะกําลังเปนปญหาในพื้นที่วิจัยอยูในขณะนี้ การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน มีกลวิธีในการ
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ดําเนินงาน 4 ประการ ไดแก การมีสวนรวมของประชาชน (People participation) การใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม (Appropriate Technology = AT) มีการปรับระบบบริการพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการ
สาธารณสุขมูลฐาน (Reoriented Basic Health Service = BHS หรือ Health infrastructure) การ
ผสมผสานกับงานของกระทรวงอื่น ๆ (Intersectoral Collaboration = IC) ซ่ึงลักษณะทํางาน
สอดคลองกับหลักการปฏิบัติงานของจิตวิทยาชุมชุน โดยใหชุมชนสามารถคนหาปญหาและจัดการ
กับปญหาในชุมชนของตน เจาหนาที่สาธารณสุขเปนเพียงผูสนับสนุนอยูภายนอก 

 
1.2.5.1   อาสาสมัครสาธารณสุข   

เมธี  จันทรจารุภรณ (2540 : 4 - 11) กลาวไวถึงการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขซึ่งมีขึ้นตามลําดับตามพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศ  สรุปได ดังนี้ ในอดีต
ตั้งแตแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.  2520 - 2524) เปนตนมา 
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายที่จะทําใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนากอนป 2543  โดย
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง งานที่สําคัญๆ คือ
อบรมเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตางๆ ใหทําหนาที่เปนครูฝกการสาธารณสุขมูลฐาน  อบรม
ผูส่ือขาวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  โดย อสม.และ 
ผสส . ทํ าหน าที่ ในก ารดู แลชุ มชนของตนในง านสาธ ารณสุ ขที่ เ ชื่ อ มประสานจาก                  
เจาหนาที่สาธารณสุขที่มีจํานวนนอย     ไมเพียงพอกับการใหบริการดานสาธารณสุขกับประชาชน 
และไดรับการพัฒนามาตามลําดับ  จนกระทั่งแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) 
ไดมีการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยมีการอบรมปรับเปลี่ยน ผสส. เปน อสม. ทั้งหมด และจัดตั้ง    
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน (ศสมช.)ขึ้น เพื่อเปนจุดศูนยกลางในการปฏิบัติงานของ   
อสม. โดยมีผูปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันประจําที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานละ 5 คน เปน
ประจําทุกเดือน โดยมีบทบาทเปนผูแจงขาวสารสาธารณสุขแกเพื่อนบานในเขตรับผิดชอบของตน 
เปนผูรับขาวสารสาธารณสุขและขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางานของเพื่อน อสม. ในเรื่อง
ตางๆ ใหบริการตามองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 14 กิจกรรม บริการในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  จะเห็นไดวาในอดีตจนปจจุบัน อสม. ไดรับการพัฒนาศักยภาพเรื่อยมาตาม
นโยบายของแตละแผนพัฒนาสาธารณสุข แตสวนใหญจะเปนลักษณะการปฏิบัติงานตามนโยบาย
แหงรัฐ โครงการตางๆ รัฐเปน ผูหยิบยื่นให จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 - 2544) (กระทรวงสาธารณสุข 2540 : 22) ไดมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางและ
กระบวนการพัฒนาใหม จากเดิมที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา 
เปลี่ยนเปนการเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ การเปด
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โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนามากขึ้น รวมทั้ง มุงเนนใหเกิดการพัฒนาชุมชน
แบบบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ดวยการขยาย  บทบาท หนาที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุข มีการรวมมือประสานงานกับผูนําอื่นๆที่มีอยูในชุมชน พัฒนาเพื่อใหชุมชน
มีความเขมแข็ง สามารถพัฒนาตนเองใหมีความเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืนเพราะคนเปนปจจัยช้ี
ขาดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง คนเปนผูกําหนดทิศทางการพัฒนาและคนก็เปนผูไดรับ
ประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคนมา
เปนเวลานาน ดังจะเห็นไดจากการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนในอันที่จะทําใหประชาชนทุกคน ทุก
ครอบครัวและทุกชุมชนมีสุขภาพดี โดยใชกลยุทธของการสาธารณสุขมูลฐานมาตั้งแตแผนพัฒนา
สาธารณสุขฉบับที่ 4 ซ่ึงการดําเนินงานตามกลยุทธดังกลาว จะใหความสําคัญกับการพัฒนาคน และ
นอกจากจะใหความสําคัญกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขแลว ยังเห็นถึงความสําคัญของ
กําลังคนที่เปนประชาชนทั่วไปในชุมชน วาเปนผูที่มีสวนสําคัญในการที่จะทําใหประชาชนทุกคนมี
สุขภาพดีไดตามเปาหมายที่กําหนด จึงไดมีการพัฒนา “อาสาสมัครสาธารณสุข” ขึ้นมาและ
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปญหาและ สถานการณอยางตอเนื่อง และ
มีการใหความหมายกับ อสม. ไวดังนี้  

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542 ข : 6 - 7) ได
อธิบายวา อสม. หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบานและไดรับการ
อบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนํา
เผยแพรความรู การวางแผน และประสาน   กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขตลอดจนใหบริการ
สาธารณสุขดานตาง ๆ โดยกําหนด จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุข/ ชุมชน โดยเฉลี่ย ดังนี้  

 พื้นที่ชนบท            :    อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน /8-15 หลังคาเรือน 
 พื้นที่เขตเมือง         :   เขตชุมชนหนาแนน (ชุมชนตลาด) ไมมี อาสาสมัครสาธารณสุข 

เขตชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน /20-30 หลังคาเรือน 
เขตชุมชนชานเมือง อาสาสมัครสาธารณสุข1 คน / 8-15         
หลังคาเรือน 

ดังนั้น ในแตละหมูบาน จึงมีจํานวน อาสาสมัครสาธารณสุข ไมเทากัน ขึ้นอยูกับจํานวน  
หลังคาเรือนของหมูบานตอชุมชนนั้น โดยท่ัวไปจะมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
ประมาณ 10 - 20 คนตอหมูบาน โดยมีคุณสมบัติ 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
  39

1. เปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาในหมูบาน 
2. มีความรูขั้นต่ําสามารถอานออกเขียนได 
3.     เปนบุคคลที่สมัครใจและเสียสละเพื่อชวยเหลือการดําเนินงา 

สาธารณสุข 
4.   เปนบุคคลที่สนใจเขารวมหรือเขารวมในการดําเนินงาน

สาธารณสุข 
5. เปนบุคคลที่กรรมการหมูบานรับรองวาเปนผูที่มีความประพฤติที่ดี 

ไดรับความไววางใจและยกยองจากประชาชน และมีวิธีการคัดเลือก โดย 
1.    เจาหนาทีส่าธารณสขุจัดประชุม อาสาสมัครสาธารณสุข 

กรรมการหมูบานและผูนําอื่นๆ เพื่อช้ีแจงใหทราบ ถึงเรื่องการคัดเลือก คุณสมบัติ วาระ จํานวน 
บทบาทหนาทีข่องอาสาสมัครสาธารณสุข แลวรวมกันกําหนดแผนการดําเนินงานเพือ่คัดเลือก 
อสม.โดยใหกลุมผูนําดังกลาวเปนคณะดําเนินการสรรหา 

2.   แบงละแวกบาน หรือคุมบาน คุมละ 8 – 15 หลังคาเรือน แลว
ช้ีแจงใหทุกบานไดรับทราบ 

3.  เปดโอกาสใหประชาชน ผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด  สมัคร   
เขารับการอบรมเปน อสม. 

4.  ใหประชาชนในหมูบาน หลังคาเรือนละ 1 คน เปนตัวแทน
ครอบครัวในการเสนอชื่อผูสมัครเขาเปน อสม.ได 1 คน 

5.  คณะดําเนนิการสรรหา ซ่ึงประกอบดวย อาสาสมัครสาธารณสุข 
กรรมการหมูบาน/ชุมชน และผูนําอื่นๆ ดาํเนินการคัดเลือก และลงมตโิดยใชเสยีงสวนใหญเลือกเขา
รับการอบรมเปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํละแวกบานหรือคุมบาน 

1.2.5.2  การปฏิบัติในหนาท่ีความรับผิดชอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2542  ข : 11 - 12) 
ไดกําหนด บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ อสม. ประกอบดวยหนาที่ดังตอไปนี้  

1.  เปนผูส่ือขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาที่และประชาชนใน
หมูบาน 

2.  เปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูแกเพือ่นบานและแกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว ในเรื่อง  

2.1 การใชสถานบริการสาธารณสุขและการใชยา 
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2.2  การรักษาอนามัยของรางกาย 
2.3  การใหภูมิคุมกันโรค 
2.4  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและการจัดหาน้ําสะอาด 
2.5 โภชนาการและการสุขาภิบาลอาหาร 
2.6  การปองกันและควบคุมโรคติดตอประจําทองถ่ิน 
2.7  การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว 
2.8  การดูแลรักษาสุขภาพเหงือกและฟน 
2.9  การดูแลและสงเสริมสุขภาพจิต 

2.10   การปองกันและควบคุมโรคเอดส 
2.11   การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
2.12   อุบัตภิัยและโรคไมติดตอที่สําคัญ 
2.13   การปองกันและแกไขมลภาวะและสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 

เปนภัย 
2.14   การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุขและการสงเสริมการ

ใชสมุนไพรและแพทยแผนไทย 
3. เปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน ไดแก 

3.1  การสงตอผูปวยและการติดตามดูแลผูปวยที่ไดรับการสงตอมา
จากสถานบริการสาธารณสุข 

3.2 การจายยาเม็ดคุมกําเนิดในรายที่เจาหนาทีส่าธารณสุขไดตรวจ 
แลวและจายถุงยางอนามัย 

3.3 การปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน เกี่ยวกับแผลสด กระดูกหัก  
ขอเคลื่อน 

3.4 การรักษาเบื้องตนตามอาการ 
4. หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนโดยมี

กิจกรรมที่ควร       
ดําเนินการ ไดแก 

4.1 จัดทําศูนยขอมูลขาวสารของหมูบาน 
4.2 ถายทอดความรู และจัดกิจกรรมตามปญหาของชุมชน 
4.3 ใหบริการที่จําเปนใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

5. เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน เชน 
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5.1 เฝาระวังปญหาโภชนาการโดยการชั่งน้ําหนักเด็กและรวม 
แกไขปญหาเด็กขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน 

5.2 เฝาระวังดานอนามัยแมและเด็กโดยการติดตามหญิงมีครรภให 
มาฝากทองและตรวจตามกําหนดและใหบริการชั่งน้ําหนักหญิงมีครรภเปนประจําทุกเดือน ติดตาม
เด็กอายุต่ํากวา 5 ป และตรวจสุขภาพตามกําหนด 

5.3 เฝาระวังเรื่องโรคติดตอประจําถ่ิน โดยการกําจัดแหลง 
เพาะพันธุยุงลาย 

6. เปนผูนําในการบริหารจัดการวางแผน แกปญหาและพัฒนาชุมชน 
โดยใชงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับจากกระทรวงสาธารณสุขหรือจากแหลงอื่นๆ 

7. เปนแกนนําในการชักชวนเพื่อนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางาน 
สาธารณสุขของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และ
การรวมกลุมในการพัฒนาสังคมดานตางๆ 

8. ดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนในหมูบาน  
โดยเปนแกนนําในการประสานงานกับกลุมผูนําชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
กระตุนใหมี   การวางแผนและดําเนินงานเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของหมูบาน 

สรุปไดวา อสม. เปนบุคคล และกลุมบุคล ที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
ในชุมชน ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการจิตวิทยาชุมชน เพราะตอง
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนทุกคนทกุเพศ ทุกวัย เพราะโดยลําพงัการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีส่าธารณสุขที่มีในสถานีอนามัย แหงละ 3 - 5 คน และรับผิดชอบหมูบาน 2 - 4 
หมูบาน ประชาชนคนละ 200 – 1,000 คน คงดูแลใหทกุคนเขาถึงบริการของรัฐ และปฏิบัติงานตาม
นโยบายของรฐับาลไดอยางมีประสิทธิภาพยาก ยิ่งในปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใน
ปฏิบัติงานที่ซับซอนและเขาถึงประชาชนมากขึ้น  ตองอาศัยตัวชวยและตัวเชื่อมประสานอยาง อส
ม. ที่มีอยูในทกุหมูบาน ทกุละแวกคุม และเปนตวัแทนโดยตรงจากคนในชุมชน เปนผูที่รูจักยอมรบั
ของชุมชน   และมีเครือขายที่คอยสนับสนุนงานตางๆ ไดดี เพราะ อสม. สวนใหญ ยังมีตําแหนงอืน่
ในชุมชนอีก เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน ไทยอาสาปองกันชาติ เปน
บุคคลที่มีประสบการณ มพีื้นฐานจากประชาชนโดยตรง มาปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ถากลุมคน
เหลานี้มีความรู มีส่ิงจูงใจในการทํางาน มีสวนรวมกับชมุชน และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่
ดีและเพียงพอ ผูวิจัยคิดวาพวกเขานาจะทํางานไดดแีละมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานปองกนั
เบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีส ที่กําลังเปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึง่ในชุมชนของเขต
จังหวดัรอยเอด็ 
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2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของ อสม. กับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเก่ียวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน จําแนกเปน 

 2.1.1    เพศ 
พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน

ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบวา  เพศ  ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ งานปองกันและควบคุมโรค                    
เลปโตสไปโรซีส 

วรจิตร  หนองแก และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 85) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตอําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและควบคุม
โรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. 

2.1.2    อายุ 
สกาวรัตน  ลับเลิศลบ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี   
ผลการศึกษาพบวา อายุมีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน  

วรจิตร  หนองแกและผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 85) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม   
การปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขต
อําเภอแวงนอย จังหวัดขอนแกน พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและ
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. 

นัตถะวุฒิ  ภิรมยไทย (2544 : 76) ศึกษาเรื่องความรู ความคิดเห็น การไดรับ
สนับสนุนดานสังคมและพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูเคยปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ใน
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูที่เคย
ปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส 

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบวา  อายุ  ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติ งานปองกันและควบคุมโรค                    
เลปโตสไปโรซีส 
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2.1.3    ระดับการศึกษา 
วิทยา  โคตรทาน (2536 : 134 - 135) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงาน

สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัด
รอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีการศึกษาสูงกวามีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานสูงกวาอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีการศึกษาต่ํากวา  

อัญชนา  วงศภัทรดี (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย    สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จังหวัด
บุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 :123) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานศูนย  สาธารณสุขมูลฐาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของ อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ดําเนินงาน ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน ในจังหวัดรอยเอ็ด ไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหลักของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

สราวุธ  วลัญชพฤกษ (2543 :126) ศึกษาเรื่องศักยภาพของอสม. (อสม.) ในการ
วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชน จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา ระดับ
การศึกษามีผลตอศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการวางแผนพัฒนาและแกไขปญหา
สาธารณสุขระดับชุมชน    

นัตถะวุฒิ  ภิรมยไทย (2544 : 66) ศึกษาเรื่องความรู ความคิดเห็น การไดรับ
สนับสนุนดานสังคมและพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูเคยปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ใน
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พบวา การศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองของ
ผูที่เคยปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส 

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรค
เลปโตสไปโรซีส 

 2.1.4  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  อสม. 
สกาวรัตน  ลับเลิศลบ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ                

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานเขตปริมณฑล จังหวัดนนทบุรี 
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ผลการศึกษาพบวา  ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงปฏิบัติงานมีผลตอการปฏิบัติงาน       
สาธารณสุขมูลฐาน   

แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 : 123) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวาระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ อาสาสมัครสาธารณสุข ที่ดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน ในจังหวัดรอยเอ็ด มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน และพบวา อาสาสมัคร
สาธารณสุข ที่มีระยะเวลาการในการดํารงตําแหนง นาน 4 - 6 ป ทําใหผลการดําเนินงานนั้นประสบ
ผลสําเร็จสูงมากกวาชวงอื่นๆ  

วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 103 - 112) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัย
บทบาท  อาสาสมัครสาธารณสุข ตามการรับรูของตนเองและเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุขกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทในศูนยสุขภาพชุมชนกรุงเทพมหานครกับอาสาสมัครสาธารณสุข
เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข โดยการสัมภาษณและสอบถาม พบวา ปจจัยดาน อายุ รายได 
ระยะเวลาที่เคยเปนอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุข   

สราวุธ  วลัญชพฤกษ (2543 : 128) ศึกษาเรื่องศักยภาพของอสม. (อสม.) ในการ
วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขระดับชุมชน จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา พบวา 
ระยะเวลาการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขไมมีผลตอศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
วางแผนพัฒนาและแกไขปญหาสาธารณสุขชุมชน  

วรจิตร  หนองแก และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 64) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตอําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน พบวา ระยะเวลาการเปน อสม. ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันโรคและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. 

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบวา อายุราชการและประสบการณทํางาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส 
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2.2   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
  ยุคันธร  อินทรคุปต (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค                 
เลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมยผล
การศึกษาพบวา  อสม.  มีความรูไมถูกตองคือ อาการและอาการแสดงของโรค  

บุญลือ  ลีฬหานนท (2543 : 65) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค                  
เลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัด
บุรีรัมย ผลการศึกษา  พบวา  อสม.มีความรูเฉลี่ย 14.2 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีความรู
ในระดับปานกลางโดย อสม.มีความรูสูงสุดในเรื่อง พื้นที่อาศัยที่เสี่ยงตอโรค และมีความรูต่ําสุดใน
การเก็บอาหารที่มิดชิด 

ทวีศักดิ์  ปรัชญพฤทธิ์ (2543 : 75) ศึกษาเรื่องการประเมินการปฏิบัติงานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธของ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย              
ผลการศึกษาพบวา ความรูของ อสม. และประชาชนไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นถึงการนําความรูที่
ไดรับไปเผยแพรใหประชาชนไดรับมีนอย แตสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี 

สวัสดิ์  บุญฝน (2544 : 45 - 46) ศึกษาเรื่อง ความรูและบทบาทการปองกันโรค           
เลปโตสไปโรซีสของ อสม. อําเภอเมือง จังหวัดของแกน ผลการศึกษาพบวา อสม.มีความรูและ
ความคิดเห็น   เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส คอนขางสูงพอที่จะถายทอดและเปนผูนําในการ
รณรงคควบคุมโรคในชุมชนของตนเองได สวนใหญ อสม.มีความรูเกี่ยวกับแหลงโรค สัตวรังโรค  
อาชีพเสี่ยงตอการติดโรคและการปองกันโรค สวนความรูที่ไมถูกตอง คือ สาเหตุที่เชื้อเขาสูรางกาย 
ลักษณะอาการของผูปวย ปจจัยเอื้อตอการระบาดของโรค   

วรจิตร  หนองแก และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 87) ศึกษาเรื่อง เร่ืองพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตอําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. 

นัตถะวุฒิ  ภิรมยไทย (2544 : 88) ศึกษาเรื่องความรู ความคิดเห็น การไดรับสนับสนุน
ดานสังคมและพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูเคยปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส ในอําเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ พบวา ความรูไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูที่เคยปวยดวย
โรคเลปโตสไปโรซีส 

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด          



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
  46

ผลการศึกษาพบวา ความรูในงาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรค         
เลปโต สไปโรซีส 
 
2.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จินดา  พูนเกษม (2527 : 51- 52) ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับบทบาทและการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข  ในจั งหวัดนครสวรรค  ในโครงการสาธารณสุขมูลฐาน             
กระทรวงสาธารณสุข ป 2527  ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุข 2 ใน 3 มีความพึงพอใจ
มากในสิทธิ รักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว  บัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุข  และมี
ความสัมพันธกับการยอมรับบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข    

สุนทร  อุทรวิการ ณ อยุธยา (2540 : ง) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ    
อาสาสมัครสาธารณสุข ในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา การ
ปฏิบัติงานอยูในระดับนาพึงพอใจในทุกๆ ดาน และมีความสัมพันธกับ การใหเกียรติยกยองเชื่อถือ
จากประชาชน สวัสดิการและคาตอบแทน     

วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 103 - 112) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยบทบาท  
อาสาสมัครสาธารณสุข ตามการรับรูของตนเองและเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุขกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทในศูนยสุขภาพชุมชนกรุงเทพมหานครกับอาสาสมัครสาธารณสุขเจาหนาที่
ศูนยบริการสาธารณสุข โดยการสัมภาษณและสอบถาม พบวา  สัมพันธภาพระหวางสมาชิกกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุข ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุข    

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน(2540 : 21 - 22) ไดทําการศึกษาการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย พบวาสิ่งที่สนับสนุนให อสม. เกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน คือ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลฟรีพรอมทั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาว
ครอบคลุมถึงบิดามารดา  คูสมรส และบุตร สามารถใชบัตรประจําตัวในการเขารับบริการ
สาธารณสุขจากสถานบริการของรัฐ และสามารถใชไดทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉิน การใดเงิน
คาตอบแทนในการ  อบรมตอเนื่อง เงินอุดหนุนแกศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) มีการจัด
งบประมาณสนับสนุนในการศึกษาดูงานและการศึกษาตอเนื่อง การสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนา
ชมรมอสม. ในทุกระดับ มีเครื่องแบบที่มีสัญลักษณเฉพาะหรือมีเข็มติดกระเปาเสื้อ มีการมอบ
ประกาศเกียรติคุณและการเชิดชูเกียรติ เชน มีการจัดการประกวด อสม.ดีเดนประจําป มีการเผยแพร
ผลงานที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาของอสม . ทางสื่อมวลชน  แผนผับ หรือ                         
การจัดประชุมสัมมนา   
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2.4   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมกับชุมชน 
แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 :128) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการดําเนนิงาน        

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจงัหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา           
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ดําเนินงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ใน   
จังหวดัรอยเอด็ ความรวมมอืของชุมชนในทุกกลุม มีความสัมพันธกบัผลการดําเนนิงาน   

สํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน (2540 : 9) ที่ทําการศึกษาการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย พบวา ยุทธศาสตรที่จะนําไปสูสุขภาพดีถวนหนาที่
ยั่งยืน ตองมีความรวมมือของประชาชนและชุมชน ซ่ึงระดับความรวมมือนั้นอาจจะเปนตั้งแตระดับ
การเขารวมใหขาวสาร รวมทํา รวมคิด รวมวางแผนและดําเนินการ จนถึงระดับที่พึ่งตนเองได 

 
2.5    งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 2.5.1     การไดรับการนิเทศติดตามงานจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
วิทยา  โคตรทาน (2536 : 130) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานสาธารณสุข

มูลฐาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดรอยเอ็ด          
ผลการศึกษาพบวา อาสาสมัครสาธารณสุขที่ไดรับความถี่และคุณภาพการนิเทศงานสูง มี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานสาธารณสุขแตกตางกัน   

สุจิตร  สิกขะมณฑล (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของงาน
สาธาณณสุข  มูลฐานของหมูบานที่มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา 
การนิเทศงานของเจาหนาที่สาธารณสุขตําบลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาดานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนของตนเอง   

แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 : 123) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐาน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ในจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวา การไดรับการนิเทศติดตามงานจากเจาหนาสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่
ดําเนินงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ด มีความสัมพันธกันกับผลการ
ดําเนินงานของ อสม.  

วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 103 - 112) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัย
บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ตามการรับรูของตนเองและเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุขกับ
การปฏิบัติงานตามบทบาทในศูนยสุขภาพ ชุมชนกรุงเทพมหานครกับอาสาสมัครสาธารณสุข
เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข โดยการสัมภาษณและสอบถาม พบวา  การเยี่ยมนิเทศจาก
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เจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

วนิดา  เวยีงพิทักษ ( 2 5 4 4   :  1 1 4 )  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการปองกันโรค             
เลปโตสไปโรซีสของเกษตรกรจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคม จาก
เจาหนาที่สาธารณสุข มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสของเกษตรกร 
จังหวัดขอนแกน 

 2.5.2     การไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงานจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
วิทยา  โคตรทาน (2536 : 129) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานสาธารณสุข 

มูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานจังหวัดรอยเอ็ด            
ผลการศึกษา  พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขที่ไดรับการอบรมและสัมมนาอยางตอเนื่องตางกันมี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานสาธารณสุขแตกตางกัน   

อัญชนา  วงศภัทรดี (2537 : บทคัดยอ)ศึกษาเรื่องความสามารถในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ผลการศึกษาพบวา การไดรับ
การฝกอบรมดานการบริหารและการศึกษาดูงานมีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

กนกวรรณ  มุกดาสนิท (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะสวนบุคคล แรงจูงใจ การรับรูบทบาทกับการปฏิบัติงานสาธรณสุขมูลฐานในเขตเมือง
ของบุคลากรสาธารณสุขเทศบาล ผลการศึกษาพบวา ประสบการณการเขารับการอบรมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง  

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด 
ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรม มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรค         
เลปโตสไปโรซีส 

2.5.3    การไดรับงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
อัญชนา  วงคภัทรดี (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสามารถในการ

ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน  ผลการศึกษาพบวา 
องคประกอบดานงบประมาณมีความสัมพันธกับความสามารถในการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน   

ภคนี  ศรีสารคาม (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการของเจาหนาที่สาธาณรสุขระดับตําบลในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
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จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการรวมทุกดาน  

แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 : 128 - 129) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสูความสําเร็จในการ
ดําเนินงานศูนยสาธารณสุขมูลฐานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอด็ ผลการศึกษา
พบวา การไดรับการสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน ทาํใหอาสาสมัคร 
สาธารณสุขที่ดําเนินงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในจังหวัดรอยเอ็ด มีความสัมพันธกับ  
ผลการดําเนินงานของอสม. 
 
2.6   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
  ยุคันธร  อินทรคุปต (2543 : 80 - 81) ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค                    
เลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย พบวา    
อสม. สวนใหญมีบทบาทในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน โดยมีบทบาทการให
คําปรึกษาหรือความรูเร่ืองโรคเลปโต สไปโรซีส แนะนําชาวบานกําจัดหนู เปนผูนําชาวบานกําจัด
หนู แนะนําชาวบาน นําสัตวไปฉีดวัคซีนปองกันโรค เปนผูนําในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมบริเวณ
บานและที่สาธารณะในหมูบาน แนะนําวิธีสังเกตพื้นที่เสี่ยงตอโรค ผูมีบาดแผลใหหลีกเลี่ยงสัมผัส
แหลงโรค การสวมเสื้อแขนยาวและสวมกางเกงขายาว การทําคอกสัตวหางจากบาน การปกปด
อาหารเพื่อปองกันการปนเปอนปสสาวะจากหนู การดื่มน้ําตมสุก จํานวนครั้งในการใหคําแนะนํา
หรือความรูมีจํานวนครั้ง 3 - 4 คร้ังตอป ซ่ึงถือวามีนอย ดานการรักษาพยาบาลและการสงตอผูปวย
พบวาการบริการรักษาเบื้องตนแกผูปวยเปนสวนนอย สวนมากมีการพาผูปวยไปพบเจาหนาที่
สาธารณสุขหรือแพทยโดยตรง บทบาทดานการรายงาน พบวามีการรายงานเจาหนาที่สาธารณสุข
เปนสวนนอย และมีการรายงานดวยปากเปลาเปนสวนใหญ ทั้งนี้เพราะไมมีแบบบันทึกรายงาน
ผูปวยหรือไมเขาใจวิธีการเขียนรายงาน หรือเขียนหนังสือไมเปน  
 บุญลือ  ลีฬหานนท (2543 : 65) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรค                   
เลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัด
บุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา อสม. มีการดําเนินการใหสุขศึกษาแกประชาขนในเขตรับผิดชอบอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อดําเนินการปองกันโรคตลอดจนมี
การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 สวัสดิ์  บุญฝน (2544 : 46) ไดศึกษาความรูและบทบาทการปองกันโรค                      
เลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน             
ผลการศึกษาพบวา บทบาทในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของอาสาสมัคร             
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สาธารณสุขประจําหมูบาน ปฏิบัติไดดีและเหมาะสมแลว คือรวมกิจกรรมรณรงคปองกันโรคและ
การรักษาพยาบาลเบื้องตน สวนบทบาทที่ยังปฏิบัติไดไมดีคือ การแนะนําเผยแพรและการใหความรู
เกี่ยวกับโรคและการรายงานผูปวย  

 วรจิตร  หนองแก และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 86) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ในเขตอําเภอ
แวงนอย จังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส   ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.4  การใหความรู
เกี่ ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแก เพื่อนบาน  มีการปฏิบัตินอย  การสนับสนุนทางสังคม                    
มีความสัมพันธทางบวกและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  

พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย จังหวัดรอยเอ็ด         
ผลการศึกษาพบวา การตรวจสอบและการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน สามารถทํานายการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ไดถึงรอยละ 20.3 และผลการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส สวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
 จากผลการวิจยัที่กลาวมาทั้งหมดขางตน จะพบวาการปฏิบัติงานปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ใหมีประสิทธิภาพและสาํเร็จไดตามแผนการดําเนนิงาน 
ตองอาศัยปจจยัที่เกีย่วของอกีหลายปจจัย ทั้งปจจัยจากขอมูลสวนบคุคลของ อสม.เอง ความรู
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ  ดังนั้นผูวจิัยจึงไดศึกษาวิจยัเกี่ยวกับปจจัยดังกลาว วามีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. หรือไม และปจจัย
เหลานี้อยูในระดับใด เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข หรือสงเสริมปจจัย
เหลานี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ   อสม. 
ใหมีประสิทธภิาพ ซ่ึงจะเปนการลดปญหา และผลกระทบจากโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ที่
กําลังเปนปญหาอยูในขณะนี้ของพื้นที่ในการศึกษาวิจยั และเพื่อคุณภาพชวีิตทีด่ีของประชาชน 
ตอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
   

ขอมูลสวนบุคคล 
  

 

1.   เพศ 
 

2.   อาย ุ
 

3.   ระดับการศึกษา 
 

4.   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 
 

  
 
 
 

   
 
 
 
 

  
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบั

โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 

   
 

1.   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
 

2.   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 

3.   การมีสวนรวมกับชุมชน 
 

4.   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 

  

  

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเ ร่ือง “ปจจัยที่มี อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค             

เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด” 
เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค             
เลปโตสไปโรซีส ของจังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of Analysis) โดยมี
รายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยที่สําคัญ 7 สวนดังนี้ 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.   ตัวแปรที่ศึกษา 
3.   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4.   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.   การวิเคราะหขอมูล 

 
1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1   ประชากร  
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก อสม. ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานใน          

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนปะจําหมูบาน ในเขตพื้นที่เสี่ยงทั้ง 5 อําเภอของจังหวัดรอยเอ็ด ใน
ปงบประมาณ 2548                  

1.2    กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก อสม.ที่

รับผิดชอบปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนปะจําหมูบาน   ซ่ึงไดจากการสุมแบบ    
หลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling)  

การหาขนาดตัวอยาง ใชฐานขอมูลในปงบประมาณ 2547 (สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดรอยเอ็ด 2547 ข : 14) โดยใชสูตรของ ยามาเน  (Yamane,  อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 
2541 : 152) รายละเอียดดังนี้ 
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สูตร 
 n  =        N 

  1+N(e)2 
 
 n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
N  =  ขนาดของกลุมประชากร 
e   =   คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ที่ระดับ 0.05 ) 

            แทนคาในสูตร       
 n   =                    2,825 

            1+[(2,825)(0.05) 2]      
=    350 คน   

1.3    การสุมตัวอยาง 
ลักษณะการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส จะมีลักษณะ         

การปฏิบัติงานจากระดับจังหวัดสูระดับอําเภอสูตําบลและหมูบาน  ผูวิจัยจึงไดเลือกใชวิ ธี             
การสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage Random Sampling) โดยมีการวางแผน             
การสุมตัวอยาง ออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เทียบสัดสวนจํานวน อสม. กลุมตัวอยางจากจํานวน อสม. ประชากร ของ
แตละอําเภอ ตามขนาดของกลุมตัวอยาง แลวสุมตัวอยางในระดับอําเภอ โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง       
แบบงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อตําบลจากทั้ง 5 อําเภอมา รอยละ 50 
ของจํานวนตําบลในแตละอําเภอ   

ขั้นที่ 2 การสุมในระดับหมูบาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling)  โดยการจับฉลากรายชื่อ อสม.ในแตละหมูบานทีละ 1 คน จนครบตามจํานวน
จากการเทียบสัดสวนของจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด   
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

อําเภอ จํานวน อสม. ประชากร จํานวน อสม. กลุมตัวอยาง 
พนมไพร 800 99 
เสลภูมิ 1,175 146 
หนองฮ ี 270 34 
เชียงขวัญ 250 40 
ทุงเขาหลวง 330 31 

รวม 2,825 350 
 
2.   ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียด  
ดังตอไปนี้  

 2.1   ตัวแปรอิสระ เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ความรูเกี่ยวกับโรค           
เลปโตสไปโรซีส   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมกับชุมชน และการไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1   ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลเกี่ยวกับ    
2.1.1.1   เพศ   
2.1.1.2   อายุ แบงเปน 2 กลุม ไดแก อายุ 18  -  35 ป, อายุ 36 ป ขึ้นไป  
2.1.1.3  ระดับการศึกษาของ อสม. แบงเปน 3 กลุม ไดแก                    

ระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทยีบเทา,  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
2.1.1.4   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. แบงเปน 5 กลุม  ไดแก กลุมที่

ปฏิบัติงาน 1- 5 ป, 6-10 ป, 11-15 ป, 16 – 20 ป และมากกวา 20 ป 
2.1.2   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส     
2.1.3   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน     
2.1.4   การมีสวนรวมกับชุมชน  
2.1.5   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   

2.2    ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชน 
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3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวย 

สวนนํา สวนขอคําถาม 6 สวน มีรายละเอียด ดังนี้  
สวนท่ี 1   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให (Forced Choice) 
สวนท่ี 2 เปนแบบวัดความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เปนแบบเลือกตอบ              

(Multiple Choice Item) 4 ตัวเลือกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จํานวน 18 ขอ แบงเปน 3 ตอน จํานวน     
ตอนละ  6  ขอ ไดแก 

ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค  
ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการติดตอและแพรกระจายโรค 
ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับอาการและความรุนแรงของโรค 
ลักษณะของแบบสอบถาม โดยกําหนดเกณฑและการวิเคราะหคะแนน ดังนี้  

ตอบถูกให 1 คะแนน    ตอบผิด ให 0 คะแนน  เกณฑการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรค         
เลปโตสไปโรซีสของ อสม. โดยความถี่ และรอยละ การแปลความหมายคะแนน โดยแบงเปน 3 
ระดับ ตามแนวคิดของ ธรอนไดค  (Throndike 1991 : 65 – 69, 311 - 319) ดังนี้ 

คะแนนต่ํากวา 9 คะแนน (นอยกวารอยละ 50)  ระดับความรูต่ํา 
คะแนนอยูระหวาง 9-13.5 คะแนน (รอยละ 50-75)  ระดับความรูปานกลาง 
คะแนนสูงกวา 13.5 คะแนน (สูงกวารอยละ 75)  ระดับความรูสูง 
สวนท่ี 3   แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

จํานวน 25 ขอ แบงเปน 2 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1   เปนแบบสอบถามสิ่งจูงใจภายใน จํานวน 12 ขอ 
 ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามสิ่งจูงใจภายนอก จํานวน 13 ขอ 
 แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตามแบบวัดของ
ลิเคอรท  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปนเลือกตอบ 5 ระดับ     
ไดแก 

มากที่สุด    หมายถึง อสม. มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามนี้มากที่สุด 
มาก หมายถึง อสม. มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามนี้มาก 
ปานกลาง  หมายถึง อสม. มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามนี้ปานกลาง 
นอย          หมายถึง      อสม. มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามนี้นอย 
นอยที่สุด   หมายถึง อสม. มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามนี้นอยที่สุด 
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ให อสม. เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึง      
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบมากที่สุดสูนอยที่สุด ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวาผูตอบไดคะแนนนอย 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประเมินระดับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และ
แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงระดับคะแนน (Class Interval) 
โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสต (Best 1981 : 182)    ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  แสดงวา  อสม. มีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา  อสม. มีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา  อสม. มีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา  อสม. มีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  แสดงวา  อสม. มีส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
สวนท่ี 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมกับชุมชน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 

จํานวน 23 ขอ แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1   การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน จํานวน 11 ขอ 
 ตอนที่ 2   การมสีวนรวมในการปฏิบัติงาน จํานวน 12 ขอ 
 แบบสอบถามการมีสวนรวมกับชุมชน เปนแบบสอบถามจัดลําดับการมีสวนรวมกับ
ชุมชน ตามแบบวัดของลิเคอรท  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน
เลือกตอบ 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด    หมายถึง   อสม. ปฏิบัติตามขอคําถามนี้ในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง   อสม. ปฏิบัติตามขอคําถามนี้ในระดับมาก 
ปานกลาง หมายถึง   อสม. ปฏิบัติตามขอคําถามนี้ในระดับปานกลาง 
นอย หมายถึง   อสม. ปฏิบัติตามขอคําถามนี้ในระดับนอย 
นอยที่สุด หมายถึง   อสม. ปฏิบัติตามขอคําถามนี้ในระดับนอยที่สุด 
 ให อสม. เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการมี

สวนรวมกับชุมชน เปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบมากที่สุดสูนอยที่สุด ตามลําดับ ผูตอบ
แบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีสวนรวมกับชุมชน มากกวาผูตอบไดคะแนนนอย 
  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประเมินระดับการมีสวนรวมกับชุมชน โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) และ
แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงระดับคะแนน (Class Interval)  
โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสต (Best 1981:182)    ดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 1.00-1.49  แสดงวา  อสม.มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา  อสม.มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา  อสม.มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา  อสม.มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  แสดงวา  อสม.มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับมากที่สุด 
สวนท่ี 5 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง  จํานวน 23 ขอ   แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 และ 2  จํานวน 8 ขอ  ตอนที่ 3 จํานวน 7 ขอ   
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การไดรับการสนับสนุนการนิเทศติดตามงานเจาหนาที่สาธารณสุข 
 ตอนที่ 2 การไดรับการสนับสนุนการฝกอบรมและการศึกษาดูงานจากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข 
 ตอนที่ 3 การไดรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ 
 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนแบบสอบถามจัดลําดับการไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐตามแบบวัดของลิเคอรท  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) แบงเปนเลือกตอบ 5 ระดับ ไดแก 

มากที่สุด    หมายถึง   อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับมากที่สุด 
มาก     หมายถึง   อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับมาก  
ปานกลาง หมายถึง   อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับปานกลาง 
นอย หมายถึง   อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับนอย 
นอยที่สุด หมายถึง   อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระดับนอยที่สุด 
ให อสม. เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการ

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบมากที่สุดสูนอยที่สุด ตามลําดับ 
ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มากกวาผูตอบไดคะแนน
นอย 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประเมินระดับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยใช คาเฉลี่ย  
( X ) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงระดับคะแนน     
(Class Interval) โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสต (Best 1981:182)    ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  แสดงวา  อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา  อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา  อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา  อสม. ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับมาก 
สวนท่ี 6 แบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน

ชุมชน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  จํานวน  24  ขอ แบงเปน 3 ตอน ตอนละ 8 ขอ   ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกันเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
 ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
 ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานเพื่อปองกันการระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
 แบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
เปนแบบสอบถามจัดลําดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
ตามแบบวัดของลิเคอรท   ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน
เลือกตอบ 5 ระดับ ไดแก 
ปฏิบัติเปนประจํา       หมายถึง   อสม.มีการปฏิบัติงาน มากกวา 1 คร้ังใน 1 สัปดาห 
ปฏิบัติบอยครั้ง           หมายถึง   อสม.มีการปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 คร้ัง 
ปฏิบัติคอนขางบอย   หมายถึง   อสม.มีการปฏิบัติงานมากกวา 1 คร้ังใน 1 เดือน 
ปฏิบัตินานๆครั้ง       หมายถึง   อสม.มีการปฏิบัติงานมากกวา 1 คร้ังใน 1 ป 
ไมเคยปฏิบัติเลย        หมายถึง   อสม.ไมมีการปฏิบัติงานเลย 

ให อสม. เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนขอความที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน เปน 5, 4, 3, 2, 1 สําหรับคําตอบ
มากที่สุดสูนอยที่สุด ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามที่ไดคะแนนมากจะมีการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน มากกวาผูตอบไดคะแนนนอย 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประเมินระดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค         
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนโดยใช คาเฉลี่ย  ( X ) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง 
(Mid Point) ของชวงระดับคะแนน (Class Interval) โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของเบสต 
(Best 1981:182)   ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  แสดงวา  อสม. มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา  อสม. มีการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย  
คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา  อสม. มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา  อสม. มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
คาเฉลี่ย 4.50-5.00  แสดงวา  อสม. มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด 
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4.   การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือผูวิจัยไดดําเนินการสรางเปนแบบสอบถามโดยมี        
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1   ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย นโยบาย คูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับ
ส่ิงสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส สอบถามเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรคในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล  ลงศึกษาพื้นที่
เปาหมาย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

ขั้นท่ี 2  สรางแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส   ส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน   การมีสวนรวมกับชุมชน   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   การปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส   ตามนิยามศัพท 

ขั้นท่ี 3   ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) โดยใหอาจารยที่ 
ควบคุมวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิจํานวน  6 ทาน พิจารณาปรับปรุงแกไข
รายละเอียดตามนิยามศัพทของตัวแปร 

ขั้นท่ี 4 นําแบบทดสอบที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับ   
อสม. ในเขตกิ่งอําเภอหนองฮี ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน  

ขั้นท่ี  5   นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใช มาหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห ดังนี้ 

5.1   แบบสอบถามดานความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไโรซีส หาคาความเชื่อมั่น
โดยใชสูตร      Kr 20 ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson reliability) โดยการใชสูตรการ
หาคาความเชื่อมั่นดังนี้ 

สูตร KR20       rtt       =    k/k-1(1-∑pq/s2) 
เมื่อ rtt แทนความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
k แทนจํานวนขอแบบสอบถาม 
s2 แทนความแปรปรวน 
p แทนสัดสวนของผูตอบถูกในขอหนึ่งๆ 
q แทนสัดสวนของผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ =  1 - p 

ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสเทากับ .678 
5.2   แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การ

ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน     
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ชุมชน โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences)   ไดคาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

5.2.1 แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .8681 

5.2.2 แบบสอบถามการมีสวนรวมกับชุมชน มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ .9387 

5.2.3  แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ  มีคาความเชื่อมั่น 
เทากับ .9254 

5.2.4   แบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค           
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .9090 

 
5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูลในพื้นที่จงัหวัดรอยเอ็ด 

2. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอตอสาธารณสุขอําเภอพนมไพร  
สาธารณสุขกิ่งอําเภอหนองฮี สาธารณสุขกิ่งอําเภอเชียงขวญั สาธารณสุขกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง เพื่อ
ขออนุญาตเกบ็ขอมูลในพื้นที่แตละอําเภอ  

3.   ผูวิจัยพบเจาหนาที่สถานีอนามัยผูรับผิดชอบงานปองกันและควบคุมโรค              
ในสถานีอนามัยแตละแหงในพื้นที่ของการเก็บขอมูล  เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจก
แบบสอบถามแก อสม. กลุมตัวอยาง พรอมทั้งนัดหมายวัน เวลา ที่จะเก็บแบบสอบถามคืน  

4.   ผูวิจัยพบเจาหนาที่สถานีอนามัยแตละแหงอกีครั้ง เพื่อรับแบบสอบถามคืนหลังจาก
เวลา 1 สัปดาหผานไป 

5.   ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับคืนมา 350 ชุด ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณได
ทั้งหมด คิดเปน 100 % ของกลุมตัวอยาง 

6.   นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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6.   การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย  นําแบบสอบถามมาจัดระเบียบ ลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อ
ประมวลผลขอมูลและจัดทําการวิเคราะหทางสถิติ 

 6.1    วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของ อสม. โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ(%)   
 6.2    วิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. ระดับสิ่งจูงใจใน 

การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  ดังนี้ 

6.2.1   วิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. โดยความถี่ 
และรอยละ 

6.2.2   วิเคราะหระดับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การ
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชน โดยใช คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

6.3   การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ระหวางเพศและอายุใชการทดสอบคาที (t - test) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน จําแนก
ตามระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.   โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว       
(One - Way ANOVA) และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจะดําเนินการ
ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe’   

6.4   การวิเคราะหปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติ งาน  การมีสวนรวมของชุมชน  การได รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  ที่มี อิทธิพล                    
ตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยันําเสนอขอมลูที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “ปจจยัที่มีอิทธิพลตอ     
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส   จังหวัดรอยเอ็ด”   โดยใชตาราง 
ประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4  ตอน มีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงโรค
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด 

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดบัความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ระดับสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานการมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงานปองกนั
เบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. 

ตอนที ่3  การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏบิัติงานปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับโรค          
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของ อสม. ไดแก เพศ อาย ุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.  

ตอนที ่ 4 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ                 
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน คาสถิติความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม  

   ( t - Distribution)  
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F แทน คาสถิติความแปรปรวนระหวางกลุม ( F-Distribution) 
df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ  (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลบวกของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง   

    (Sum of Square) 
MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Mean of Square) 
r แทน คาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( Multiple R) 
R2  Square  แทน คาประสิทธิภาพการทํานาย 
Adjusted R2แทน คาประสิทธิภาพการทํานายที่ปรับแลว 
  (Adjusted R Square) 
S.E.est แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  

   (Standard Error of The Estimate) 
R2  Square Change  แทน   คาที่เปล่ียนไปของประสิทธิภาพการทํานาย  
b แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients) 
Beta แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน  

   (Standardized Regression Coefficients) 
Sig แทน ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
X1 แทน ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
 X2  แทน  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 X3  แทน  การมีสวนรวมกับชุมชน 
X4 แทน   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
Y แทน  การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส   

   ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 64

ตอนที ่1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นท่ีเสี่ยง 
 โรคเลปโตสไปโรซีสจังหวัดรอยเอ็ด 

 
                 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) ที่ปฏิบัติงานในศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) ในพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส 
จังหวดัรอยเอด็   จํานวน 350 คน  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อสม. โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ    ดังปรากฏผลในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของ อสม.  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
127 
223 

 
36.3 
63.7 

รวม 350 100.0 
อายุ 
1. 18 – 35 ป 
3.  36 ป ขึ้นไป 

 
98 

252 

 
28 
72 

รวม 350 100 
ระดับการศึกษา 
1.ประถมศึกษา 
2.มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
3. มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 

 
179 
81 
90 

 
51.2 
23.1 
25.7 

รวม 350 100 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 
1. 1 – 5 ป 
2. 6 – 10 ป 
3. 11- 15 ป 
4. 16 – 20 ป 
5. มากกวา 20 ป 

 
113 
111 
57 
39 
30 

 
32.3 
31.7 
16.3 
11.1 
8.6 

รวม 350 100 
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  จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยคร้ังนี้ มีทั้งสิ้น 350 คน เปนเพศชาย 
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 36.3  และเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 63.7  สวนใหญมี
อายุตั้งแต 36  ปขึ้นไป จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 72  มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวน 
179 คน คิดเปนรอยละ 51.1    สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. นั้น สวนใหญอยูในระยะเวลา 
1-5 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.3   
                  
ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีส สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน การมี 

สวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงานปองกนัเบื้องตน 
เก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส   
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
2.1  การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง   

โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ผูวิจยัไดวเิคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.)    ดังปรากฏผลในตารางที่ 6       

 
ตารางที่ 6  แสดงคาจํานวน รอยละ และคาระดับของความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 

 ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด     
 

ความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส  จํานวน     รอยละ 
 ระดับต่ํา (ต่ํากวา 9 คะแนน)  7 2 
 ระดับปานกลาง (ระหวาง 9-13.5 คะแนน) 81 23.14 
 ระดับสูง (สูงกวา 13.5 คะแนน) 262 74.86 

รวม 350 100 
 

จากตารางที่ 6 พบวา อสม. มีความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสอยูในระดับสูง     
จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 74.86 มีความรูในระดับ ปานกลางจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 
23.14 และมีความรูในระดับต่ําจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2  
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2.2 การวิเคราะหระดับสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค        
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ผูวจิยัไดวเิคราะหจากคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   ดังปรากฏผลในตารางที่ 7 

                    
ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 

    ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด     
 

ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. คาระดับ 
1. ส่ิงจูงใจภายใน 3.79 0.56 มาก 
2. ส่ิงจูงใจภายนอก 3.85 0.52 มาก 

รวม 3.82 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 7  พบวา  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม. โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.82) และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา ทั้งสิ่งจูงใจภายนอกและสิ่งจูงใจ
ภายใน    ในการปฏิบัติงานของ อสม.  อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X  = 3.85, X  = 3.79 ตามลําดับ) 

 
2.3 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมกับชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค           

เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ผูวจิยัไดวเิคราะหจากคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ดังปรากฏผลในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการมีสวนรวมกับชุมชน  

   ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง   โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด 
     

การมีสวนรวมกับชุมชน X  S.D. คาระดับ 
1. การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน 3.32 0.66 ปานกลาง 
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 3.50 0.65 มาก 

รวม 3.41 0.62 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 8 พบวา  การมีสวนรวมกับชุมชนของ อสม. โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ( X = 3.41) และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. อยูในระดับมาก ( X = 3.50) สวนการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงาน
ของ อสม. อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.32)   
 

2.4  การวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง   
โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจยัไดวเิคราะหจากคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)   ดังปรากฏผลในตารางที่  9 

                    
ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการไดรับการสนับสนุนจาก    
                 ภาครัฐ ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง   โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  
   

การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ X  S.D. คาระดับ 
1. การนิเทศติดตามงานจากเจาหนาที่ 3.79 0.63 มาก 

  สาธารณสุข    
2. การฝกอบรมและการศึกษาดูงานจาก 3.53 0.63 มาก 

เจาหนาที่สาธารณสุข    
3. งบประมาณและวัสดุอุปกรณในการ 3.22 0.66 ปานกลาง 

ปฏิบัติงาน    
รวม 3.51 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 9  พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐของ อสม. โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก     ( X = 3.51) และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา การไดรับการนิเทศ
ติดตามงานจากเจาหนาที่สาธารณสุขและการไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงานจากเจาหนาที่
สาธารณสุขอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ( X  = 3.79 , X  = 3.53 ตามลําดับ)  สวนการไดรับ
งบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.22)   
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2.5 การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชนของ อสม. ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ผูวิจยัไดวิเคราะหจาก       
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   ดังปรากฏผลในตารางที่  10 

               
ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

    เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  
    จังหวัดรอยเอ็ด     

 
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน X  S.D. คาระดับ 

1. ใหความรูเชิงปองกัน 2.42 0.76 นอย 
2. ลดพฤติกรรมเสี่ยง 2.64 0.84 ปานกลาง 
3. ปองกันการเกิดผูปวยรายแรก 2.47 0.97 นอย 

รวม 2.51 0.76 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 10  พบวาการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส          
ในชุมชนของ อสม. อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.51) และเมื่อพิจารณาในแตละองคประกอบ พบวา             
การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. อยูในระดับปานกลาง 
( X = 2.64)  สวนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชนและการปฏิบัติงานให
ความรูเชิงปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. อยูในระดับนอย        
( X  = 2.47 , X  = 2.42 ตามลําดับ) 
 
ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน 

ชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ท่ีมีเพศ อายุ  
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ท่ีแตกตางกัน 

 
3.1  การวิเคราะหเปรยีบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรค                     

เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี 
เพศแตกตางกนั ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t - test)  ดังปรากฏผลในตารางที่ 11 
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ตารางที่  11    แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ 
  โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  
  จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ 

 
เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 127 2.60 .79 1.670 .096 
หญิง 223 2.46 .73   

 
จากตารางที่ 11 พบวา อสม.เพศชายและเพศหญิงมีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน

เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน  
 

3.2  การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                   
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มีอายุ
แตกตางกัน   ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช การทดสอบคาที (t - test) ดังปรากฏผลในตารางที่ 12 และ 13 
 
ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

    เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  
    จังหวัดรอยเอ็ด  จําแนกตามกลุมอายุ 

 
  กลุมอาย ุ n          X  S.D. คาระดับ 

  18 - 35 ป 98 2.48 0.75 นอย 
  36 ป ขึ้นไป 252 2.52 0.76 ปานกลาง 

รวม 350 2.50 0.76 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 12 แสดงวา อสม. ที่มี อายุ 36 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.52)  สวน อสม. ที่มี
อายุระหวาง  18 – 35 ป  มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  
อยูในระดับนอย ( X = 2.48) 
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ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ 
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  
จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามกลุมอายุ 
 
กลุมอาย ุ n X  S.D. t Sig. 

  18 - 35 ป 98 2.48 0.751 -.487 .627 
  36 ป ขึ้นไป 252 2.52 0.759   

 
จากตารางที่ 13 พบวา อสม.ที่มีกลุมอายุแตกตางกันมีการปฏิบัติงานปองกัน

เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน  
 

3.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                    
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว    
(One - Way ANOVA)   ดังปรากฏผลในตารางที่ 14 และ 15 

 
ตารางที่ 14 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

     เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค                       
     เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
  ระดับการศึกษา n X  S.D. คาระดับ 

ประถมศึกษา 179 2.44 0.71 นอย 
มัธยมศึกษาตอนตน 81 2.57 0.81 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 90 2.64 0.73 ปานกลาง 

รวม 350 2.51 0.76 ปานกลาง 
                   

จากตารางที่ 14 แสดงวา อสม. ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปและ
มัธยมศึกษาตอนตน มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 2.64, X = 2.57 ตามลําดับ)   สวน อสม. ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามี
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยูในระดับนอย ( X = 2.44) 
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ตารางที่ 15  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ของการ 
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขต 
พื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 2 2.147 1.073 1..887 .153 
ภายในกลุม 347 197.376 .569   

รวม 349 199.522    
 

จากตารางที่ 15 พบวา อสม.ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน  

 
3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                   

เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One - Way ANOVA) ดังปรากฏผลในตารางที่ 16 และ 17 
 
ตารางที่ 16   แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน 

เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่ เสี่ยงโรค                     
เลปโตสไปโร ซีส จังหวัดรอยเอ็ด  จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. 
 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. n X  S.D. คาระดับ 
1 – 5 ป 113 2.47 0.76 นอย 
6 – 10 ป 111 2.49 0.69 นอย 
11 – 15 ป 57 2.45 0.71 นอย 
16 – 20 ป 39 2.65 0.93 ปานกลาง 
มากกวา 20 ป 30 2.68 0.82 ปานกลาง 

รวม 350 2.51 0.76 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 16 แสดงวา อสม.ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน อสม. มากกวา 20 ป 
และ อยูในชวง 16 - 20 ป  มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.68, X = 2.65  ตามลําดับ)   สวน อสม. ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     
อสม. อยูในชวง 6 - 10 ป, 1 - 5 ป และ 11 - 15 ป  มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรค     
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยูในระดับนอย ( X = 2.49, X = 2.47, X = 2.45 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่ 17  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) ของการปฏิบัติ 

งานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง        
โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวางกลุม 4 2.124 .531 .928 .448 
ภายในกลุม 345 197.398 .572   

รวม 349 199.522    
 

จากตารางที่ 17 พบวา อสม.ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน  
 
ตอนที่ 4   การวิเคราะหความรูเก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีส สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน  

การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ 
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นท่ี 
เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ใชการวิเคราะหการทดถอยพหุคูณตามลําดับ 
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 
                  4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส     
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง           
โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ดังปรากฏผลในตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับโรค                  
เลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการ 
สนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
ในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด   

 
 

ตัวแปร 
Y 

การปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับ    โรค
เลปโตสไปโรซีส 

X1  
ความรูเกี่ยวกับ
โรคเลปโต      
สไปโรซีส 

X2 

สิ่งจูงใจใน
การทํางาน 

X3 

การมี       
สวนรวม    
กับชุมชน 

X4 

การไดรับ           
การสนับสนุน    
จากภาครัฐ 

Y 1.00     
X1 -.152** 1.00    
X2 .106* .133** 1.00   
X3 .455** .011 .384** 1.00  
X4 .448** -0.13 .321** .752** 1.00 

 *        มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
 **     มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                   

จากตารางที่ 18  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ มีความสัมพันธในทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r =.455, r = .448 ตามลําดับ) และสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธในทางบวก
กับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = .106  ) สวนความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสมีความสัมพันธในทางลบ กับการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = -.152)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา การมีสวนรวมกับ
ชุมชน มีความสัมพันธกับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .752) สวนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ
ทุกตัวแปรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 โดยที่สัมพันธกับการมีสวนรวมกับชุมชนมากที่สุด   
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(r = .384) รองลงมาคือ การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (r  = .321) และความรูเกี่ยวกับโรค      
เลปโตสไปโรซีส (r = .133)  
 
                 4.2 การวิเคราะหความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมี
สวนรวมกับชมุชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค                
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  ดังปรากฏผลในตารางที่ 19 
 
ตารางที่ 19  แสดงการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีอิทธิพลตอ             
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ใน
เขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด   โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอย   
แบบพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  
 

ลําดับตัวทํานาย R R2 Adjusted 
R2 

b R2 
change 

Beta t 

1.  การมีสวนรวมกับชุมชน 
 (X3) 

.455 .207 .205 .340 20.7 .279 3.969** 

2.  การไดรับการสนับสนุน 
จากภาครัฐ (X4) 

 
.483 

 
.233 

 
.228 

 
.313 

 
2.6 

 
.236 

 
3.349** 

3. ความรูเกี่ยวกับโรค       
เลปโตสไปโรซิส (X1) 

 
.506 

 
.256 

 
.250 

 
-.009 

 
2.3 

 
-.152 

 
-3.285** 

Constant a  = .621     S.E.cst  = .655     Over all F  = 39.709** 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      

จากตารางที่ 19 พบวา ตัวแปรอิสระที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติงาน
ปองกัน เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค              
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก การมีสวนรวมกับชุมชน (X3) การไดรับการสนับสนุน     
จากภาครัฐ (X4)  และความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส (X1) โดยการมีสวนรวมกับชุมชน (X3) 
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ถูกคัดเลือกเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ในชุมชนของ อสม. ไดรอยละ 20.7 และเมื่อเพิ่มตัวแปรการไดรับ   
การสนับสนุนจากภาครัฐ (X4) เขาไปในสมการ ประสิทธิภาพในการทํานายการทํานายการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6  และเมื่อเพิ่ม  
ตัวแปรความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส (X1) เขาไปในสมการ ประสิทธิภาพในการทํานายการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2.3  
โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                  
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด        
ไดรอยละ 25.6 

สมการถดถอยเพื่อทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ในรูปคะแนนดิบ คือ  
                 Y = .621 + .340(X3) + .313(X4) - .009(X1) 

สมการถดถอยเพื่อทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชนของ อสม. ในเขตพืน้ที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
คือ  
                 Z = .279(X3) + .236(X4) - .152(X1) 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเ ร่ือง “ปจจัยที่มี อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค            

เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด”  
คร้ังนี้      มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน  ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน   การมี
สวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ของ อสม. 2) ศึกษาเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา   และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  อสม.  3) ศึกษาความรูเกี่ยวกับโรค                 
เลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน และการไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
ในชุมชน ของ อสม.  

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ อสม. ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีสจังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 2,825 คน นํามาสุม
กลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)   โดยกลุมตัวอยาง
ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัด
รอยเอ็ด   จํานวน 350 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)           
การทดสอบคาที (t - test)  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One - Way ANOVA)  และ
การวิ เ คราะห ก ารถดถอยพหุ คูณตามลํ าดับความสํ าคัญของตั วแปรที่ นํ า เ ข าสมการ                
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
  
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ผูตอบแบบสอบถามในงานวจิัย

คร้ังนี้ มีทั้งสิ้น 350 คน เปนเพศชาย จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 36.3  และเพศหญิง จํานวน 223 
คน คิดเปนรอยละ 63.7  มีอายุสวนใหญอยูระหวาง 36 - 60 ป จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 67.1  
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รองลงมาคือ อายุตั้งแต 18 – 35 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 28 และระดับการศึกษาของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ คือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 51.1  รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายขึ้นไป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.7 และระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 23.1 สวนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. นั้น สวนใหญ 
อยูในระยะเวลา 1 - 5 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6 – 10 ป 
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 31.7 ระยะเวลา 11 - 15 จาํนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 16.3 นอยที่สุด
คือระยะเวลา 20 ป จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 8.6  

2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  จังหวัด
รอยเอ็ด พบวา 

2.1  ความรูเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสอยูในระดับสูง จํานวน 262 คน คิดเปน
รอยละ 74.86  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 81 และอยูในระดับต่ํา 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2   

2.2  ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( X  = 3.82) เมื่อแยกพจิารณาในแต
ละดาน พบวา ส่ิงจูงใจภายนอกและสิ่งจูงใจภายในอยูในระดับมากเชนกัน ( X = 3.85, X = 3.79 
ตามลําดับ) 

2.3  การมีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.41)  เมื่อแยกพจิารณา
ในแตละดาน พบวา  การมสีวนรวมในการปฏิบัติงานในชุมชนอยูในระดับมาก ( X  = 3.50) สวน
การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.32)   

2.4 การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยูในระดับมาก ( X  = 3.51) เมื่อแยก
พิจารณาในแตละดาน พบวา การไดรับการนิเทศติดตามงานและการไดรับการฝกอบรมและการ 
ศึกษาดูงานจากเจาหนาที่สาธารณสุขอยูในระดับมาก ( X  = 3.79, X  = 3.53 ตามลําดับ) สวนการ
ไดรับงบประมาณและวัสดอุุปกรณในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.22)   

2.5  การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกบัโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน อยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 2.51)  เมือ่แยกพจิารณาในแตละดาน พบวา  การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรม
เสี่ยงตอการเกดิโรคอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.64) สวนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวย
รายแรกในชุมชน และการปฏิบัติงานใหความรูเชงิปองกันเบื้องตนในชุมชนอยูในระดับนอย       
( X  = 2.47, X  = 2.42 ตามลําดับ) 
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3.   การวิ เคราะห เปรียบเทียบการปฏิบัติ งานปองกัน เบื้องตน เกี่ ยวกับโรค                    
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ที่ตางกัน พบวา อสม. มีการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน 

4.   การวิเคราะห ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยง
โรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา  การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีสวนรวม 
กับชุมชน ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส  สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส 
จังหวัดรอยเอ็ด ไดรอยละ 25.6 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่เขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1.  ผลการวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ส่ิงจูงใจใน                 

การปฏิบัติงาน การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค               
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด  มีรายละเอียดดังนี้ 

1 . 1   ผลการวิเคราะหระดบัความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม.  พบวา    
อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 74.86  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสวสัดิ์  บุญฝน(2544 : 46) และ
การศึกษาของยุคันธร  อินทรคุปต (2543 : 79)   พบวา อสม.มีความรูและความคิดเห็นเกีย่วกับโรค
เลปโตสไปโรซีสคอนขางสูงพอที่จะถายทอดและเปนผูนําในการรณรงคควบคุมโรคในชุมชน ของ
ตนเองได สวนใหญ อสม. มีความรูเกี่ยวกับแหลงโรค พาหะของโรค อาชีพเสี่ยงตอการติดโรคและ
การปองกันโรค สวนความรูที่ไมถูกตอง คือ สาเหตุที่เชื้อเขาสูรางกาย ลักษณะอาการของผูปวย 
ปจจัยเอื้อตอการระบาดของโรค และสอดคลองกับการศึกษาของบุญลือ  ลีฬหานนท (2543 : 65) 
และการศึกษาของสิทธิชัย  แสนลือชา (2544 : 42)        ที่พบวา  อสม. มีความรูสูงสุดในเรื่อง พื้นที่
อาศัยที่เสี่ยงตอโรค อธิบายไดวา ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อสม. ไดรับความรูจากสื่อตางๆ ที่มีการนําเสนอ
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส เชน โทรทศัน วิทยุ  โดยการนําดารา นกัรอง หรือศิลปนทองถ่ินเปน 
ผูนําเสนอ นอกจากนีย้ังมีคูมอืตางๆ สําหรับ อสม.  ในการทํางานเกีย่วกับการปองกนัควบคุมโรค
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เลปโตสไปโรซีสในชุมชน เทปโฆษณาและการใหสุขศึกษาจากทางหอกระจายขาวสารในหมูบาน 
และจากการใหความรูโดยตรงจากเจาหนาที่สาธารณสุข ในการอบรมหรือการทําประชาคมหมูบาน 
ในการปองกนัและควบคุมโรคติดตอในชุมชน  

เมื่อพิจารณาความรูเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสเปนรายขอพบวา กลุม
ตัวอยางตอบขอคําถาม “ลักษณะพื้นทีแ่บบใดนาจะมีเชื้อที่ทําใหเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสอยูมาก
ที่สุด”   ถูกมากที่สุดถึงรอยละ 98.9  รองลงมาไดแกขอคําถาม “คนกลุมใดตอไปนี ้ ในเขตจังหวดั
รอยเอ็ด เสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส มีผูตอบถูก  คิดเปนรอยละ 9 7 . 1  และขอคําถาม 
“ชองทางใดทาํใหเชื้อเขาสูรางกายคนไดมากที่สุด”  มีผูตอบถูก   คิดเปนรอยละ 96.9 (ตารางที่ 20)  
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของของบุญลือ  ลีฬหานนท ( 2 5 4 3  :  6 5 )  และการศึกษาของ                
สิทธิชัย  แสนลือชา (2544 : 42) อธิบายไดวา ขอคําถามดังกลาว เกีย่วของกับชีวติประจําวนั และ  
วิถีชีวิตของกลุมตัวอยาง งายตอการจดจาํหลังจากไดรับความรูจากสือ่ตางๆ สวนขอคําถามที่มี
ผูตอบผิดมากที่สุดคือ “ปจจัยใดที่สนับสนนุการเสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสมากที่สุด”  มี
ผูตอบผิดรอยละ 56.3 รองลงมาคือ ขอคําถาม “คนที่รับเชื้อจะมีอาการหลังรับเชื้อเขาสูรางกายเฉลี่ย
อยูในชวงใด”  มีผูตอบผิดคิดเปนรอยละ 49.7 และขอคําถาม“เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสถูกทําลายได
โดยวธีิใด”  มีผูตอบผิดคิดเปนรอยละ 4 1 . 7 (ตารางที่ 20)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ           
ยุคันธร   อินทรคุปต (2543 :  บทคัดยอ)  อธิบายไดวา คําตอบเปนลักษณะของตวัเลขทําใหยาก      
ตอการจดจํา และเปนลักษณะของการวิเคราะห ทําใหกลุมตัวอยางยากตอการตอบ และกลุมตัวอยาง
อาจยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองของปจจัยทีเ่สี่ยงตอการเกดิโรค  ซ่ึงก็คือความตระหนักของตนเอง   
อาการของโรค วิธีการทาํลายเชื้อโรคซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับตองใหความรูในเรือ่ง
ดังกลาวแก อสม. เพิ่มมากขึ้น และคิดหาวธีิการในการเพิม่ความตระหนักในการปองกันการเกิดโรค 
เลปโตสไปโรซีส 

1.2   การวิเคราะหระดับสิ่งจงูใจในการปฏิบัติงานของ  อสม.  พบวา อยูในระดับมาก 
( X  = 3.82) ทั้งนี้ เนื่องจาก ในปจจุบันภาครัฐใหความสําคัญกับ อสม. มาก และมีส่ิงจงูใจตางๆ ให 
อสม. เพิ่มขึ้น เชน มีบัตรทองรักษาฟรีทั้งครอบครัว เข็มเชิดชูเกยีรติ อสม.ที่ทํางานมา 10 ป, 15 ป
ขึ้นไป รางวัล อสม.ดีเดน 10 สาขา เชน สาขาควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก,        แพทยแผนไทย 
และการสงเสริมสุขภาพ ทุนการศึกษาบตุรของ อสม. ที่เรียนดี ทุนเรียนตอในวิชาชีพพยาบาล     
และสาธารณสุข อําเภอละ 3 - 4 ทุน และมีการกําหนดวนั อสม. ในวันที ่ 20 มีนาคม                    
(เมธี  จันทรจารุภรณ 2540 : 8) และใหมีการจัดกิจกรรมวัน อสม. ของทุกป  ประชาชนและ       
สวนราชการอืน่ๆ ใหความยอมรับนับถือแก อสม. เสมอ จะเห็นไดจากสวนใหญ อสม.จะมีตําแหนง
อ่ืนๆ ในชุมชน อีก เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน  
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เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้งสิ่งจูงใจภายในและสิ่งจูงใจภายนอกอยูในระดับ
มากเชนกนั ( X = 3.85, X = 3.79 ตามลําดับ) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจินดา  พูนเกษม   
(2527:51 - 52) พบวา อาสาสมัครสาธารณสุข 2 ใน 3 มีความพึงพอใจมากในสิทธิรักษาพยาบาล  
ฟรีทั้งครอบครัวบัตร ประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขและการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 
การสาธารณสุขมูลฐาน (2544 : 21 - 22) ที่พบวา ส่ิงที่สนับสนุนให อสม. เกิดขวัญและกําลังใจ    
ในการปฏิบัติงาน คือ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลฟรีพรอมทั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาว
ครอบคลุมถึงบิดามารดาคูสมรสและบุตร สามารถใชบัตรประจําตัวในการเขารับบริการสาธารณสุข
จากสถานบริการของรัฐ และสามารถใชไดทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉนิ การไดเงินคาตอบแทนในการ
อบรมตอเนื่อง เงินอุดหนนุแกศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช. )  มีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนในการศึกษาดูงานและการศกึษาตอเนื่อง การสงเสริมการจัดตั้งและพฒันาชมรม อสม. 
ในทุกระดับ มีเครื่องแบบที่มีสัญลักษณเฉพาะหรือมีเข็มติดกระเปาเสื้อ มีการมอบประกาศเกยีรติ
คุณและการเชดิชูเกียรติ เชน มีการจัดการประกวด อสม.  ดีเดนประจําป มีการเผยแพรผลงานที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาของอสม.  ทางสื่อมวลชน แผนผับ หรือการจัด 
ประชุมสัมมนา  

1.3    ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมกับชุมชนของ อสม.   พบวา อยูในระดับ 
ปานกลาง ( X  = 3.41)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสาริมน  ศิริสมบูรณเวช (2542 :123) พบวา 
การมีสวนรวมของ อสม.ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง  อธิบายไดวา อสม. ในเขตพื้นที่
เสี่ยงโรคเลปโตสไปโนซีส จังหวัดรอยเอ็ด ยังปฏิบัติงานเฉพาะในกลุมของ อสม. เอง ยังไมไดมี    
สวนรวมกับชุมชนมากนัก ซ่ึงอาจจะเปนดวยการรีบเรงของลักษณะงานปองกนัและควบคมุโรค เพราะ
ตองอาศัยความเรงดวน เพื่อใหทันตอเหตุการณ และการสําเร็จของงาน ซ่ึงอาจทําใหไดผลงานตาม
เปาหมาย  แตอาจทําใหไมเกิดความยั้งยืนได เจาหนาที่สาธารณสุขตองมีวิธีการ และรูปแบบในการ   
ทําให อสม. มีสวนรวมกับชุมชนใหมากขึ้นเพื่อความยั้งยืนของความสําเร็จของงาน ซ่ึงอาจเปน
รูปแบบการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ อสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข                 
กับประชาชนในชุมชน 

เมื่อแยกพิจารณาในรายดาน พบวา  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในชุมชน
อยูในระดับมาก ( X  = 3.50) เนื่องจาก การปฏิบัติงานจะมีการเชิญชวน รณรงคและการแจงใหทราบ
ลวงหนากอน ทําให อสม. มีสวนรวมในการปฏิบัติงานมาก  และสวนใหญการมีสวนรวมของ อสม. 
ยังเปนการมีสวนรวมแบบบังคับ โดยเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ 
ภายใตการจัดการของเจาหนาที่สาธารณสุข  และรูปแบบการปฏิบัติงานของแตละพื้นที่   
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สวนการมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานอยู ในระดับปานกลาง            
( X  = 3.32)   อธิบายไดวา ในการวางแผนปฏิบัติงาน จะมีกลุมคนที่ทําหนาที่นี้ เปนสวนนอย และ 
บางครั้งไมไดทําในรูปแบบประชาคม แตกระทําในรูปแบบที่เจาหนาที่สาธารณสุขกําหนดให ตาม
แนวทาง คูมือ หรือแผนกลยุทธในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส  จึงควร
สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผนอยางแทจริง โดยเจาหนาที่สาธารณสุขเปนเพียงผูให
ความรูและหลักการ สวนการปฏิบัติ ควรมาจากชุมชน เพราะในปจจุบันการวางแผนในปฏิบัติงาน
ในการแกไขปญหาของชุมชนไมไดมาจากปญหาในชุมชนที่แทจริง เพื่อที่จะนําไปสูการปฏิบัติงาน
ในการแกไขปญหาตางๆ หรือจากระบบลางขึ้นบน  แตการวางแผนในการแกไขปญหา มาจากการ
ส่ังการจากหนวยงาน จากแผนของกระทรวง หรือจังหวัด หรือการสั่งการจากระบบบนลงลาง ซ่ึงยัง
ไมใชการแกไขปญหาที่แทจริงของชุมชน 

1.4  ผลการวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐของ อสม. พบวาอยู
ในระดับมาก ( X  = 3.51) แสดงวา ภาครัฐยงัใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานปองกนัเบื้องตน
เกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซสีในชมุชน ของ อสม. เพราะโรคเลปโตสไปโรซีส เปนโรคติดตอที่สําคัญ
และเปนโรคทีรั่ฐกําหนดใหเปนโรคตดิตอหลักที่ตัง้แกไขอยางเรงดวน หนึง่ใน 3 โรคติดตอหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงได แก โรคไขเลือดออก โรคอจุจาระรวงอยางแรง และโรคเลปโตสไปโรซีส  

เมื่อแยกพิจารณาในรายดาน พบวา การไดรับการนิเทศติดตามงานจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขและการไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงานจากเจาหนาที่สาธารณสุข อยู
ในระดับมาก ( X  = 3.79, X  = 3.53  ตามลําดับ)  ทั้งนี้ เนื่องจาก นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ที่มุงเนนใหเจาหนาที่สาธารณสุขปฏิบัติงานเชิงรุกมากกวาเชิงรับ และมุงแกปญหาโรคติดตอใน
ชุมชน โดยการทําประชาคมของหมูบาน แลวยังมีการสอดแทรกความรู หรือขอมูลที่เกี่ยวกับโรค                  
เลปโตสไปโรซีสในการอบรมงานอื่นๆ เสมอ  นอกจากนี้จะมีการติดตามและประเมินผล           
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคติดตอในชุมชนอยางตอเนื่องเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตําบล และ
เนนการปฏิบัติงานตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนการปองกันปญหาดานสาธารณสุขและ
การสงเสริมสุขภาพในประชาชน จึงใหความสําคัญกับการนิเทศติดตามงาน และการฝกอบรม แก 
อสม. อยางมาก 

สวนการไดรับงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ
ปานกลาง   ( X  = 3.22)  อธิบายไดวา  การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
สวนใหญรัฐจะใหมาครั้งเดียวในปงบประมาณหนึ่งๆ หลังจากนั้นจะให อสม. รวมกับชุมชนบริหาร
จัดการเอง เชน รองเทาบูท โดยใหมีการจําหนายและนําเงินที่ไดมาจัดซื้อใหมเมื่อจําหนายหมดแลว 
โดยบริหารใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือสามารถบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆได เชน         
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กาวดักหนู   สวนคูมือและสื่อตางๆ  เมื่อ อสม.ไดรับแลว ตองจัดเก็บ ดูแลรักษาเอง เพราะสามารถ
ใชไดตลอดป สวนงบประมาณจะมาในรูปแบบงบประมาณของงานสุขภาพภาคประชาชน          
(งบ 7,500 ) เพื่อใชในการแกปญหาในชุมชน ซ่ึงเปนภาพรวมแตสามารถนํามาใชจายในการ
แกปญหาโรคเลปโตสไปโรซีสได  โดยการบริหารจัดการของชุมชนโดยมี อสม. เปนหลักในการ
เชื่อมประสาน และดําเนินการ ซ่ึงอยูกับความสามารถของ อสม. ในชุมชนแตละแหง รวมทั้ง
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับสถานีอนามัย วาจะใหแนวทางหรือความกระจางในการจัดหางบ 
ประมาณในการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในระดับใด 

1.5  ผลการวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                 
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.51)   ทั้งนี้ เนื่องจาก    
อสม. ยังใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ไมมากนัก 
อาจเนื่องจาก การเกิดโรคมีสาเหตุที่มาจากหลายแหลงรังโรค ยากตอการปฏิบัติงาน และเปนโรคที่
มักเกิดในฤดูฝนตนหนาว ซ่ึงเปนชวงเวลา 3 – 4 เดือน ที่มักพบผูปวย ทําให อสม. มีการปฏิบัติงาน
ตามชวงเวลาที่มีการเกิดโรคเทานั้น ไมไดปฏิบัติงานสม่ําเสมอเหมือนกันทุกเดือน เชนเดียวกับ    
การปฏิบัติงานเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพิทักษพงษ  พายุหะ 
(2546 : 59) พบวา การปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคของเจาหนาที่สาธารณสุขในจังหวัด
รอยเอ็ด สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 66.1 

เมื่อแยกพิจารณาในรายดาน พบวา  การปฏิบัติงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอ
การเกิดโรคอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.64) อธิบายไดวา  สวนใหญการปฏิบัติงานเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยง จะเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ อสม. เอง ทําใหมีการปฏิบัติเปน
ประจํา เชน การแนะนําสาธิตการสวมรองเทาบูทแกคนในชุมชน   

สวนการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชนและการ
ปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกันเบื้องตนในชุมชน อยูในระดับนอย ( X  = 2.47, X  = 2.42  
ตามลําดับ)  ทั้งนี้ เนื่องจากการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการเกิดผูปวยรายแรกในชุมชนและการ
ปฏิบัติงานใหความรูเชิงปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน สวนใหญจะปฏิบัติ
ตามฤดูกาลและการเกิดโรคในชุมชน เชน เมื่อมีผูปวยเกิดขึ้นในชุมชน ถึงจะมีการใหความรูใน
รูปแบบตางๆมากขึ้นกวาเดิม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของทวีศักดิ์  ปรัชญพฤทธิ์ (2543 : 71) ที่
พบวา สวนใหญ อสม.จะปฏิบัติงานทางสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  โดยมีระดับการออกปฏิบัติ
แนะนําใหความรูแกประชาชนในชุมชนนอยมาก การศึกษาของยุคันธร  อินทรคุปต (2543 :          
80 - 81) ที่พบวา อสม.      สวนใหญมีบทบาทในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน โดยมี
บทบาทการใหคําปรึกษาหรือความรูเร่ืองโรคเลปโตสไปโรซีส แนะนําชาวบานกําจัดหนู เปนผูนํา
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ชาวบานกําจัดหนู แนะนําชาวบานนําสัตวไปฉีดวัคซีนปองกันโรค เปนผูนําในการปรับปรุง
ส่ิงแวดลอมบริเวณบานและที่สาธารณะในหมูบาน แนะนําวิธีสังเกตพื้นที่เสี่ยงตอโรค ผูมีบาดแผล
ใหหลีกเลี่ยงสัมผัสแหลงโรค การสวมเสื้อแขนยาว/สวมกางเกงขายาว การทําคอกสัตวหางจากบาน 
การปกปดอาหารเพื่อปองกันการปนเปอนปสสาวะจากหนู การดื่มน้ําตมสุก แตบทบาทการรายงาน
โรคหรือการรักษาพยาบาลเบื้องตน อสม. จะไมเขียนเปนรายงานจะแจงดวยวาจา หรือนําผูปวย 
หรือผูที่มีอาการนาสงสัยไปพบเจาหนาที่สาธารณสุขหรือแพทยโดยตรง  การศึกษาของ          
สวัสดิ์  บุญฝน (2544 : 46)  พบวาบทบาทในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ปฏิบัติไดดีและเหมาะสมแลว คือรวมกิจกรรมรณรงค
ปองกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องตน สวนบทบาทที่ยังปฏิบัติไดไมดีคือ การแนะนําเผยแพร
และการใหความรูเกี่ยวกับโรคและการรายงานผูปวย  การศึกษาของวรจิตร  หนองแก และ         
ผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 86) พบวา พฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.4  การให
ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแกเพื่อนบาน มีการปฏิบัตินอย  

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค                     
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม. ที่แตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

เพศ   กลุมอายุ   ระดับการศึกษา      ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.                   
ผลการวิเคราะหพบวา  อสม.    ที่มีเพศ    กลุมอายุ   ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อสม.        มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไมแตกตางกัน 
ซ่ึงไมเปน ไปตามสมมุติฐานขอที่ 1 อธิบายไดวา อสม. ทุกคน ไดรับขอมูลตางๆ และมีรูปแบบการ
ทํางานที่เหมือนกัน เพราะลักษณะของงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ
จังหวัดรอยเอ็ด จะจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานใหแตละอําเภอดําเนินการ โดยมีรูปแบบหลักๆ ใน          
การทํางานเปนรูปแบบเดียวกัน ทุกคนก็จะตองปฏิบัติงานคลายคลึงกัน สวนการปฏิบัติหรือวิธีการ
ยอยๆ ในการดําเนินงานเพื่อใหงานสําเร็จจะเปนการดําเนินงานตามรูปแบบของแตละพื้นที่ เพราะ
จะเนนการทําประชาคมของหมูบาน ซ่ึงวิธีการจะแตกตางกันไป    และพื้นฐานของ อสม. ที่         
ถูกคัดเลือกเขามาสวนใหญมีพื้นฐานทางจิตใจที่ตองการมาทํางานโดยความสมัครใจ และตองการ
ชวยเหลือชุมชนอยูแลว  ลักษณะภูมิประเทศทั้ง 5 อําเภอ ก็คลายคลึงกัน โดยมีลําน้ําธรรมชาติไหล
ผาน ซ่ึงไดแก แมน้ําชี ลําน้ํายัง ลําน้ําเสียว  อสม.สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการ    
ทํานา และระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
วรจิตร  หนองแก และผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 87)   พบวา เพศ อายุ ระยะเวลาการเปน อสม. 
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ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. 
การศึกษาของนัตถะวุฒิ  ภิรมยไทย (2544 : 88) พบวา เพศ  การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการ  ปองกันตนเองของผู เคยปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส และการศึกษาของ        
พิทักษพงษ  พายุหะ (2546 : 59) พบวา เพศ อายุ การศึกษา อายุราชการ ประสบการณทํางาน ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย  
ในจังหวัดรอยเอ็ด 

3.  การวิเคราะห ปจจัยความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
การมีสวนรวมกับชุมชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรค
เลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1   ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา 
3.1.1   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน    

เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน มีความสัมพันธทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r = -.152) อธิบายไดวา อสม. ที่มีความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสสูง แตมีการปฏิบัติงาน 
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนนอย กวา อสม. ที่มีความรูปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนที่ต่ํากวา อาจจะเปนเพราะวาในการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโต  สไปโรซีสในชุมชนบางครั้งไมไดอาศัยความรู เกี่ยวกับโรค               
เลปโตสไปโรซีสโดยตรง แตจะอาศัย รูปแบบการทํางานและการสั่งการของเจาหนาที่สาธารณสุข
โดยตรง และประสบการณจากการทํางานที่ผานมา เพราะจะเห็นวา อสม. ที่มีระยะเวลาการเปน    
อสม.  มากกวา   20 ป จะมีการการปฏิบัติงาน ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชนที่มากกวา    อสม. ที่มีระยะเวลาการเปน อสม. ที่นอยกวา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
วนิดา  วิระกุล (2544 : 59) ที่พบวา อสม.และกลุมคนอื่นๆในชุมชน มีความรูเกี่ยวกับโรค            
เลปโตสไปโรซีสไมแตกตางกัน แต  อสม. จะมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรค               
เลปโตสไปโรซีสของชุมชน ดีกวา คนอื่นๆ 

3.1.2   ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค   
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .106)
แสดงวา อสม. ที่ไดรับสิ่งจูงใจมากมีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส
ในชุมชนอยูในระดับมากเชนกัน อธิบายไดวา ภาครัฐใหความสําคัญกับ อสม. มากขึ้น โดยมี
ส่ิงจูงใจหลายๆอยาง เชน การใหความสําคัญกับวัน อสม. ทั้งในระดับ ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ระดับประเทศ มีการแขงขัน อสม. ดีเดนในแตละสาขา ตั้งแตระดับ ตําบล หมูบาน อําเภอ จังหวัด 
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จนระดับประเทศเชนกัน  มีทุนการศึกษาสําหรับบุตร และ อสม.ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของกับงานสาธารณสุข  ซ่ึงอาจไมไดเปนเงิน แตจะเปนความ
ภาคภูมิใจของ อสม. และครอบครัว        เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลเองก็ใหความสําคัญและมี
ความผูกพันกับ อสม. มาก ซ่ึงเมื่อมีส่ิงจูงใจเหลานี้มาก ยอมทําใหสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ        
จินดา  พูนเกษม (2527 : 51- 52)  พบวา อาสาสมัครสาธารณสุข 2 ใน 3 มีความพึงพอใจมากในสิทธิ
รักษาพยาบาลฟรีทั้งครอบครัว บัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุข และมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับบทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข  และการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
สาธารณสุขมูลฐาน(2544 : 21 - 22) พบวา ส่ิงที่สนับสนุนให อสม. เกิดขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน คือ สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลฟรีพรอมทั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาวครอบคลุม
ถึงบิดามารดา คูสมรส และบุตร สามารถใชบัตรประจําตัวในการเขารับบริการสาธารณสุข จาก
สถานบริการของรัฐ และสามารถใชไดทั่วประเทศในกรณีฉุกเฉิน การไดเงินคาตอบแทนในการ  
อบรมตอเนื่อง เงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีการจัดงบประมาณสนับสนุน
ในการศึกษาดูงานและการศึกษาตอเนื่อง การสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนาชมรม อสม. ในทุกระดับ 
มีเครื่องแบบที่มีสัญลักษณเฉพาะหรือมีเข็มติดกระเปาเสื้อ มีการมอบประกาศเกียรติคุณและการ 
เชิดชูเกียรติ เชน มีการจัดการประกวด อสม. ดีเดนประจําป มีการเผยแพรผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาของ อสม. ทางสื่อมวลชน แผนผับ หรือการจัดประชุมสัมมนา การศึกษา
ของสุนทร  อุทรวิการ ณ อยุธยา (2540 : ง) พบวา การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ใน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานมีความสัมพันธกับ การใหเกียรติยกยองเชื่อถือจากประชาชน สวัสดิการ
และคาตอบแทน    ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 103 - 112) ที่
พบวา  สัมพันธภาพระหวางสมาชิกกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  ไมมีความสัมพันธกับ                  
การปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร  

3.1.3   การมีสวนรวมกับชุมชนกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค     
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .455) 
แสดงวา เมื่อ อสม. มีสวนรวมกับชุมชนอยูในระดับมากมีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนมากเชนกัน อธิบายไดวา การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน อาศัยการทํางานแบบ พหุภาคี โดยมีการทํางานรวมกันในหลายๆ      
ภาคสวน  การทํางานสวนใหญจะมีการทําประชาคมในหมูบาน  ระดมความคิดเห็น  การมี            
สวนรวมกับชุมชน นอกจากนี้ อสม. บางสวนยังเปน สมาชิกในตําแหนงอื่นๆ อีก เชน องคการ
บริหารสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมอื่นๆ เชน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมทอผา  ซ่ึงทําให
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การมีสวนรวมกับชุมชนและมีความสัมพันธกันกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค     
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม.  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของแสงจันทร  ศรีทะวงษ   
(2540 : 128)  พบวา ความรวมมือของชุมชนในทุกกลุม มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานและ
การศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน(2540 : 9) พบวา ยุทธศาสตรที่จะ
นําไปสูสุขภาพดีถวนหนาที่ยั่งยืน ตองมีความรวมมือของประชาชนและชุมชน  

3.1.4   การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (r = .448) แสดงวาถา อสม. ไดรับสิ่งสนับสนุนจากภาครัฐมากจะปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนมากเชนกัน อธิบายไดวา จากการผลศึกษา อสม.
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมาก เชน   มีการออกนิเทศติดตามงานจากเจาหนาที่สาธารณสุขเปน
ประจํา ไดรับการอบรมและศึกษาดูงาน  ไดรับงบประมาณและวัสดุที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน   
อยูในระดับมาก ยอมมีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนมาก
ตามดวย เพราะ อสม. ที่ไดรับการนิเทศติดตามงาน มีการฝกอบรม ศึกษาดูงานเปนประจํา จะทําให    
อสม. เกิดทักษะ มีการตื่นตัว และปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  จะเห็นไดจากนโนบายของกระทรวง
สาธารณสุขในปจจุบัน ที่เนนการปฏิบัติงานเชิงรุกใหมาก เนนการทําประชาคมจากชุมชนและการ
ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ  มีการระดมทุนจากหลายๆแหง  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ          
ไพจิตร  วังศานุวัตร (2534 : บทคัดยอ)  อัญชนา  วงศภัทรดี (2537 : บทคัดยอ)                           
แสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 : 123) พบวา การนิเทศติดตามงานมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของ อสม.   การศึกษาของวิทยา  โคตรทาน (2536 : 130)  พบวาอาสาสมัครสาธารณสุข ที่
ไดรับความถี่และคุณภาพการนิเทศงานสูง การอบรมและสัมมนาอยางตอเนื่องตางกัน มี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานสาธารณสุขแตกตางกัน  วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 103 - 112)   
พบวา  การเยี่ยมนิเทศจากเจาหนาที่ศูนยบริการสาธารณสุข มีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข และการศึกษาของกนกวรรณ  มุกดาสนิท (2541 : บทคัดยอ) 
พบวาประสบการณการเขารับการอบรมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เมือง  การศึกษาของ  พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 59) พบวา การฝกอบรม มีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของเจาหนาที่  

3.2   ผลการวิเคราะหเพื่อหาตัวทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค     
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน พบวา   การมีสวนรวมกับชุมชน  การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   
และความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
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เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัด
รอยเอ็ด ไดรอยละ 25.6  จึงยอมรับสมมุติฐานขอที่ 2  

3.2.1   การมีสวนรวมกับชุมชน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับแรก และสามารถ
ทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ไดรอยละ 
20.7 แสดงวา การมีสวนรวมกับชุมชน มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค   
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนมากที่สุด และผลการวิจัยคร้ังนี้ยังพบวาการมีสวนรวมกับชุมชน            
มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน
มากที่สุด (r = .455)   ทั้งนี้เนื่องจาก อสม.  มีสวนรวมกับชุมชนมาก  เพราะการปฏิบัติงานใน
บทบาทของ อสม. คนหนึ่งๆจะรับผิดชอบงานในบทบาท อสม. มากกวา 1 งานอยูแลว เชน        
งานควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก งานโภชนาการ งานสงเสริมสุขภาพ และมักจะเปน อสม.    
คนเดิมๆ  ที่ปฏิบัติในแตละงานกับชุมชน และนอกจากนี้ อสม. เอง ยังมีตําแหนงอื่นๆ อีกในชุมชน 
เชน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครพิทักษปา จึงทําใหมีการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนสูงดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของแสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 :128)  พบวา การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ที่ดําเนินงานในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในจังหวัดรอยเอ็ดที่มีความรวมมือของชุมชนใน    
ทุกกลุม มีความสัมพันธกับผลการดําเนินงาน  และการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ           
การสาธารณสุขมูลฐาน (2540 : 9) ที่ทําการศึกษาการดําเนินงาน สาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย 
พบวา  ยุทธศาสตรที่จะนําไปสูสุขภาพดีถวนหนาที่ยั่งยืน ตองมีความรวมมือของประชาชนและ
ชุมชน ซ่ึงระดับความรวมมือนั้นอาจจะเปนตั้งแตระดับการเขารวมใหขาวสาร รวมทํา รวมคิด    
รวมวางแผนและดําเนินการ จนถึงระดับที่พึ่งตนเองได จึงพอสรุปไดวา การมีสวนรวมกับชุมชน
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  
ของ   อสม. 

3.2.2   การสนับสนุนจากภาครัฐถูกคัดเลือกเขาสูสมการถดถอยเปนลําดับที่ 2 
สามารถทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ในชุมชนของ อสม. 
ไดรอยละ 2.6 โดยการมีสวนรวมกับชุมชนและการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐรวมกันทํานาย
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ไดรอยละ 23 
แสดงวา การสนับสนุนจากภาครัฐ เปนปจจัยมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. ทั้งนี้เนื่องจาก อสม. ที่ไดรับการนิเทศติดตามงาน ไดรับ
การฝกอบรมจากเจาหนาที่สาธารณสุขและไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ยอมทําให อสม. เกิดทักษะใน
การปฏิบัติงานในดานตางๆ เชนการพูดตอหนาชุมชนหรือการกลาแสดงออกมากขึ้น   ไดรับการ
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ชวยเหลือในการทํางาน ไดมีโอกาสซักถามปญหาหรือขอเสนอแนะโดยตรงจากเจาหนาที่ ทําให  
อสม. เกิดความคุนเคย ไววางใจ และรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสําคัญในการทํางาน ยิ่งมีการ
สนับสนุนในดานสิ่งของ  เชน รองเทาบูท งบประมาณและวัสดุอุปกรณในการทํางานดวย    ยอม
ปฏิบัติงานไดดีขึ้นจากเดิม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวิทยา  โคตรทาน (2536 : 131)                        
วารีรัตน  รุงเกียรติกุล (2541 : 108)  กนกวรรณ  มุกดาสนิท (2541 : บทคัดยอ)   ที่พบวา อสม. ที่
ไดรับความถี่และคุณภาพการนิเทศงานสูง ไดรับการอบรมและสัมมนาอยางตอเนื่องตางกัน  มี
ประสิทธิผลในการดําเนินงานสาธารณสุขแตกตางกัน และมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาของแสงจันทร  ศรีทะวงษ (2540 : 120) และอัญชนา  วงคภัทรดี 
(2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา การไดรับการนิเทศติดตามงานจากเจาหนาสาธารณสุข การไดรับ        
การสนับสนุนเงินทุนและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานของ อสม. ที่ดําเนินงานในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มีความสัมพันธกันกับผลการดําเนินงานของ อสม.   

3.2.3   ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสถูกคัดเลือกเขาสูสมการถดถอยเปน
ลําดับที่ 3 สามารถทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ 
อสม. ไดรอยละ 2.3 โดยความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส การมีสวนรวมกับชุมชน และการ
สนับสนุนจากภาครัฐ สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค               
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ในเขตพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด ได   
รอยละ 25.6  แสดงวา ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. แตจากผลการวิจัยคร้ังนี้ พบวาความรู
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสมีความสัมพันธทางลบกับการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. ทั้งนี้เนื่องจาก   อสม. ที่ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ไมตองอาศัยความรูสวนนี้มาก แตอาศัยทักษะสวนตัว ความสามารถ
เฉพาะบุคคล และการสั่งการ การมอบหมายงานจากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลโดยตรง  เปน
สวนใหญ และ สืบเนื่องจากปจจัย 2 ตัวแรกที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. คือ การมีสวนรวมกับชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐดี 
ยอมทําใหปจจัยแวดลอมในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
ของ อสม. มีความพรอม  ประกอบกับการใหความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแก อสม. อาจจะไมมี
ผลตอการปฏิบัติ แตยังจํายังเปนสิ่งจําเปนและสําคัญเพราะการอบรมใหความรู แจงสถานการณการ 
เกิดโรค ทําให อสม. มีการตื่นตัว มีความตระหนักในการปฏิบัติตัวเองใหเปนแบบอยางและสงผลกับ
การปฏิบัติเพื่อคนในครอบครัว และชุมชน และ อสม. ที่มีความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสต่ํา แต
สามารถปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนไดดี เพราะการ
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ดําเนินงานตองอาศัยประสบการณและการกระตุนจากเจาหนาที่สาธารณสุข จะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยที่ อสม. มีระยะเวลาการเปน อสม. ตั้งแต 20 ปขึ้นไป มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน มากกวา อสม. ที่มีระยะเวลาการเปน อสม. 1 – 5 ป 
สอดคลองกับ การระบาดของโรคที่เกิดขึ้นรุนแรงและตองปองกันควบคุมโรคใหไดโดยเร็วที่สุด
ตามหลักการระบาดวิทยา  ทําใหการปฏิบัติของเจาหนาที่มุงเนนการปฏิบัติที่เห็นผลสัมฤทธิ์เร็ว 
มากกวาการเห็นผลในระยะยาว นั่นคือการสั่งการที่มุงเนนการปฏิบัติใหได มากกวาการมีความรู
ความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ ใชการมีสวนรวมแบบบังคับและการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมี
เจาหนาที่เปนผูบอกให อสม. กระทําตามแนวทางปฏิบัติ โดย อสม. มีการเรียนรูนอยลงจากในอดีต
ที่ผานมา ซ่ึงสอดคลองกับการเรียกรองของ อสม. ในปจจุบัน ที่ตองการใหเจาหนาที่สาธารณสุข ใหจัด
อบรมความรูในงานตามหลักการสาธารสุขมูลฐานให เพราะสวนใหญยังขาดความเขาใจ  ความรูที่
ถูกตองในการปฏิบัติในงานตางๆ แตสามารถปฏิบัติไดตามคําบอกของเจาหนาที่สาธารณสุขเทานั้น ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของทวีศักดิ์  ปรัชญาพฤทธิ์ (2543 : 87) ที่พบวา ความรูของ อสม. กับประชาชน
ไมแตกตางกัน แตสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดเปนอยางดี  การศึกษาของวรจิตร  หนองแก และ                
ผกาพันธ  ชัยพรมมา (2544 : 88 ) ที่พบวา ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของ อสม. และสอดคลองกับการศึกษาของ               
พิทักษพงศ  พายุหะ (2546 : 56) ที่พบวา ความรูในงาน ไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมโรค   เลปโตสไปโรซีสของผูรับผิดชอบงานประจําสถานีอนามัย และพบวา การควบคุม
งานซ่ึงไดแกการตรวจสอบและการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน สามารถทํานายการปฏิบัติงานปองกัน
และควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสไดถึงรอยละ 20.3 

ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานไมถูกเลือกเขาสมการการทํานายการปฏิบัติงาน
ปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ในชุมชนของ อสม. แสดงวา ส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมมีอิทธิพลพอตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ใน
ชุมชนของ อสม. ทั้งนี้ เนื่องจากวา อสม. เองเขาสูตําแหนง อสม. และปฏิบัติงานงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรค    เลปโตสไปโรซีสในชุมชน ดวยความสมัครใจ ไมไดตองการสิ่งตอบแทน
ใดๆ และ สัมพันธภาพของกลุมเพื่อนอสม. จะมีความสัมพันธกันอยูแลว เพราะเปนคนในชุมชน
เดียวกันมีความผูกพันในระบบเครือญาติ  ชุมชนจะใหความนับถือ ยกยองเชิดชู ผูที่ทํางานดาน
สาธารณสุขเปนสวนใหญและสามารถประสานงาน ไดเปนอยางดี จะเห็นไดจากหนวยงานอื่นๆ 
เมื่อเขามาประสานงานในเรื่องตางๆ สวนใหญจะเปน อสม.ในชุมชนนั้นๆ เปนผูชวยเหลือและ
เจาหนาที่สาธารณสุข ก็มุงเนนการใหบริการที่พึงพอใจ ใหการปฏิบัติที่เสมอภาพและเปนกันเองกับ 
อสม.   ทุกคน 
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เมื่อพิจารณาความสัมพันธ ภายในระหวางตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร พบวา การมีสวน
รวมกับชุมชน มีความสัมพันธกับการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมากที่สุด (r = .752) สวน
ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปรอิสระอื่นๆ ทุกตัวแปรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่สัมพันธกับการมีสวนรวมกับชุมชนมากที่สุด (r = .384) รองลงมาคือ การ
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ (r  = .321) และความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส (r = .133) 
ตามลําดับ และสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน  ไมสามารถทํานายการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. เพราะถูกตัวแปรการมีสวนรวมกับชุมชน  และการไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ  ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ที่มีอํานาจในการทํานายการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโต สไปโรซีสในชุมชนของ อสม. มากกวา จึงทําให    
ตัวแปรสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานไมอาจเขาสมการการทํานายได    

จึงสรุปไดวา  อสม.ที่มีสวนรวมกับชุมชนมาก จะสงผลใหมีการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. มากเชนเดียวกัน รองลงมาคือ   การ
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ   และความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  สวนสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  แมไมสงผลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน
ของ อสม.  แตก็ถือวาเปนปจจัยหนึ่ง ที่สําคัญของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรค        
เลปโต สไปโรซีสในชุมชน   
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดวยกัน 2 ดาน ดังนี้ 
1.   ขอเสนอแนะจากผลที่ไดจากการวิจัย 

1.1 จากผลการศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส พบวา อสม. ยังมี 
ความรูเกี่ยวกบัสาเหตุของการเกิดโรคที่ไมถูกตอง เชน เชื่อวาโรคเลปโตสไปโรซีสเกิดจากปุยเคมี
และยาฆาหญา ชวงเดือนทีเ่กดิโรคมากที่สุดไดแกฤดูฝน การทําลายเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสตองใช
สารเคมีหรือความรอนสูงทําลาย เมื่อปวยจนมีอาการรุนแรงอวัยวะท่ีไดรับอันตรายมากที่สุดคอื 
กระดูกกับสมอง (ตารางที่ 20) ซ่ึงไมถูกตอง ที่ถูกตองคือโรคเลปโตสไปโรซีสเกิดจากเชื้อโรค   
ชวงเดือนทีเ่กดิโรคมากที่สุดคือชวงปลายฝนตนหนาว และการทําลายเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส
สามารถทําลายไดงายๆ ดวยแสงแดดที่สองถึง ดังนั้น เจาหนาที่สาธารณสุขควรมีรูปแบบ วิธีการ   
ในการใหความรูในเรื่องดังกลาวแก อสม. ใหมากขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานปองกนัเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสที่ถูกตองตอไป 
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1.2 จากผลการศึกษา พบวาการมีสวนรวมกับชุมชน การไดการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ความรูเกี่ยวกบัโรคเลปโตสไปโรซีส  มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบือ้งตนเกีย่วกับโรค    
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ   อสม. ในระดับจังหวดั อําเภอ  ควรมีนโยบายหรือแผนในการ
ปฏิบัติงานที่สงเสริมใหเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในระดับสถานีอนามัย มีรูปแบบหรือ
ลักษณะการทาํงานที่ทําให อสม. ไดมสีวนรวมกับชมุชน และไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐที่  
มากขึ้น เพือ่ให อสม.มีการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกีย่วกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
เพิ่มขึ้น     

ดังนั้นในการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
ควรมีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมที่แทจริง เพราะในปจจุบันเห็นวาปญหาสาธารณสุข     
เพิ่มมากขึ้น มคีวามสลับซับซอนมากขึ้น โดยที่จํานวนเจาหนาทีย่ังเทาเดมิ ทําใหภาครัฐตองเรงรีบ
ในการทํางานแบบเห็นผลสาํเร็จใหทนัเวลา ทําใหมองขามการสนับสนุนองคความรู การมีสวนรวม
ในการวางแผนการปฏิบัติงานแก อสม. หรือเห็นความสําคัญนอยลง เนนการทํางานตามคําสั่งเพื่อ
นโยบายการปฏิบัติงาน การสรางภาพลักษณทีพ่ึงประสงค แทนกระบวนการเรียนรู ซ่ึงใน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในขั้นตอนแรก คอื การแสวงหาความรู เปนขั้นตอนที่สําคัญที่
จะทําให อสม.และคนในชุมชนเกิดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกนั รวมมือกันแบบยั่งยืน เพราะ         
มาจากการเรยีนรูของทองถ่ินจริงๆ  แตภาครัฐใหความสําคัญในขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรม            
การแสวงหาผูรับผิดชอบในกิจกรรมหรือภาระกจิแทนมากกวาโดยภาครัฐหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
มักจะมองขามและลืมวาปญหาโรคเลปโตสไปโรซีส เปนปญหาของคนในชุมชนเองหรอืเปน
ปญหาของ  อสม. ในแตละทองถ่ิน แตเปนปญหาของรัฐที่จะตองทําใหผานตามดัชนีช้ีวัด
ความสาํเร็จของงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส คือ มีอัตราปวยไมเกิน 10               
ตอแสนประชากร        อัตราปวยตายไมเกิน 0.1 ตอแสนประชากร ดังนั้นในการทํางานจึงมักจะ
เร่ิมตนการทํางานที่มุงเนนผลงานตามนโยบายและแผนงาน โดยอาศัยการกํากับและสั่งการใหเกดิ
การปฏิบัติ  โดยเริ่มตนที่การลดพฤติกรรมเสี่ยง เชนการใสรองเทาบูท โดยรัฐจัดสงมาใหเปน
กองทุนรองเทาบูทในหมูบาน โดยทีไ่มไดเกดิจากการเรียกรองของชมุชุน เพราะสวนใหญการ
แกปญหาในชมุชนยังเปนการสั่งการดวยนโยบายจากบนลงลาง ซ่ึงขัดแยงกับการแกปญหาที่แทจริง
ของชุมชน ที่ควรมาจากชุมชนและขึ้นไปเปนนโยบายของภาครัฐ ควรมีแนวทางปฏบิัติดังนี ้

1.   ภาครัฐทําหนาที่เปนผูประสานงาน เปนแหลงความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
โดยเจาหนาที่สาธารณสุขทําหนาที่เปนผูคอยแนะนําวาควรจะหาขอมูล และผูชวยในการปฏิบัติงาน
อยางไร โดยที่ไมไดเปนผูกระทําเอง แตให อสม. เปนผูกระทํา เจาหนาเปนเพียงผูที่คอยใหความรู 
และอํานวยความสะดวกให 
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2.  การทําประชาคม ควรใหทองถ่ินเปนคนดําเนินการอยางแทจริง โดยเจาหนาที่
คอยใหความรูและแนวทางในการทําประชาคมเทานั้น เนนการศึกษาขอมูลที่เปนจริง ความตองการ
และความจําเปนที่แทจริงของชุมชน บูรณาการรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินและปราชญชาวบาน ให
เกิดกระบวนการแกปญหาที่มาจากรากหญาจริงๆ โดยผานเวทีชาวบาน ประชาคม เปนนโยบาย      
สูแผนการปฏิบัติงาน วามีอะไรบาง โดยรัฐทําหนาที่เปนผูสนับสนุน การปฏิบัติงานตามแผน
ดังกลาว 

3.   อสม. ควรมีสวนในการกําหนดกิจกรรมในชุมชน เพื่อสนองตอนโยบาย
สาธารณสุขในระดับชุมชน โดยเนนใหเปนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม และระบบเครือขาย 
เพราะอยางนอย อสม. 1 คน ตองรับผิดชอบ 8 -15 ครัวเรียนอยูแลว  

4.  ใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูและประสบการณการทํางานใน
พื้นที่จริง ของ อสม. ผลักดันใหนํามาใชหรือประยุกตใชในแตละทองถ่ิน เชนการจัดทําคูมือการ
ทํางานจากประสบการณจริง โดย อสม. เปนผูถายทอด เจาหนาที่หรือภาครัฐ เปนผูสนับสนุน        
องคความรูในการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับการเสนอแนะของ อสม. เอง ที่วา “เจาหนาที่สาธารณสุข
ควรมีการอบรมฟนฟูวิชาการบอยๆ และมีการจัดทํากิจกรรมตางๆดานสาธารณสุข ใหเขาไดมี
โอกาสแสดงออก และเกิดการแขงขันในแตละหมูบาน เพื่อจะไดไมลืม”   เพราะถึงแมวาความรูทีไ่ด
ในแตละงานจะไมมีผลกับการทํางานมากนัก แตทําให อสม.เกิดการตื่นตัว และเกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการเพิ่มปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมในการปฏิบัติงานตอไป 

 
2.  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1  ควรมีการทําการศึกษาวิจัย ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการปองกันโรค         
เลปโตสไปโรซีสของประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส  จังหวัดรอยเอ็ด 

 2.2   ควรมีการกําหนดขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เพิ่มขึ้น ไดแก บทบาทหนาที่อ่ืน 
นอกเหนือจาก ตําแหนง อสม. รายไดของ อสม.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานปองกัน
เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของ อสม. และกําหนดปจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.  

2.3   ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบเชิงทดลอง โดยการใชกระบวนการประชุม
ปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (AIC) หรือเวทีชาวบาน เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมกับชุมชน การ
ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ที่สามารถสงผลใหระดับ
การปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม. เพิ่มขึ้น 

2.4    ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมกับชุมชน ของ อสม. 
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2.5   ควรมีการศึกษาวจิัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูเกีย่วกับโรค                      
เลปโตสไปโรซีส ของ อสม. 

 2.6   ควรมีการศึกษาวิจัยผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ ในการปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส     เชน ศึกษาวิจัยผลการดําเนินงานโครงการกองทุน
รองเทาบูท   
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เลขที่แบบสอบถาม……………. 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัตงิานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส 
ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ในเขตพืน้ท่ีเสี่ยงโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวัดรอยเอ็ด 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลตางๆจากทาน 

เกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานและระดับของการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของทาน   เพื่อประโยชนในการนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  ของทานตอไป โดยแบบสอบถามนี้ 
แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
สวนที่ 3 แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
สวนที่ 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมกับชมุชน 
สวนที่ 5 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
สวนที่ 6 แบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 

     ในชุมชน 
 

ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการตอบคําถาม ใหครบทุกขอและตอบคําถาม   
ใหตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด  คําตอบของทานจะนําไปใชเพื่อการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย   คําตอบของทาน ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ และขอรับรองวาจะไมมี
ผลใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกตัวทาน และตอการเปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
        

ขอขอบคุณทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ 
 

นางสาวยุพาพร      คมขํา 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 



 105

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย  √ ใน   �หนาขอความที่เกี่ยวกับตวัทานตามสภาพความเปนจริง 
 
1. เพศ                                                                        สําหรับผูวิจัย 

� ชาย       Sex    � 
�  หญิง      
 

2. อายุทานอยูในชวงใด       Age � 
  �  18 - 35 ป  

 �   36 ปขึ้นไป 
 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด       Edu � 
 � ประถมศึกษา     

�มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 
 �  มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 

 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อสม.     Time    � 
 � 1-5 ป  

�  6-10 ป  
�  11-15  
�  16-20 ป  
�  มากกวา 20 ป 
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สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
คําชี้แจง กรุณาใสเครื่องหมาย √  ใน�ที่ทานเห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเกี่ยวกบั 

 โรคเลปโตสไปโรซีส  
1. อะไรเปนสาเหตุโดยตรงทีท่ําใหเกดิโรคเลปโตสไปโรซีส    

� 1. เชื้อโรค    �  2. ยาฆาหญา 
� 3. แมลง     �  4. ปุยเคม ี

2. เชื้อที่ทําใหเกดิโรคเลปโตสไปโรซีส จะปนออกมากับอะไร  
� 1. น้ําลายของสัตว   � 2. เยี่ยวของสัตว 
�  3. มูลสัตว    �  4. ปุยและยาฆาหญา 

3. สัตวชนิดใดที่เปนพาหะนําโรคเลปโตสไปโรซีสมากที่สุด  
�  1. หน,ู แมลงวัน    �  2.  นก,ไก 
� 3. ยุงลาย,แมลงสาป    �  4.  วัว-ควาย,หนู 

4. สาเหตุที่ทําใหคนเราปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีสตางกัน เนื่องจาก  
�  1.  ปริมาณเชื้อที่เขาสูรางกายไมเทากนั  � 2.ชนิดของเชื้อที่เขาสูรางกายแตก 

ตางกัน 
�  3.  คนเรามีรางกายแข็งแรงตางกัน        � 4.  ถูกทุกขอ 

5. คนกลุมใดตอไปนี้ ในเขตจังหวัดรอยเอ็ดเสี่ยงตอการเกดิโรคเลปโตสไปโรซีสมาก     ที่สุด  
� 1.  ชาวนา    � 2.  ชาวไร 
�3.  ชาวสวน    � 4.  รับจาง 

6. ชีวิตประจําวันของใคร ที่มีโอกาสติดโรคเลปโตสไปโรซีสมากที่สุด  
� 1.  นายดํามีแผลที่มือกรีดยางพาราทุกวัน � 2.  นายแดงรับจางหวานปุยในนา  
� 3.  นายขาวมีแผลที่เทา เทาเปลา  �4.  นายเขยีวรับจางฆาและชําแหละ 

                                ลงดํานา                                                            ไกในฟารม        
7. ชองทางใดตอไปนี้ ทําใหโรคเลปโตสไปโรซีส เขาสูรางกายคนไดมากที่สุด  

�1.  มีแผลที่มือสัมผัสเลือดคนอื่น  � 2.  มีแผลที่เทาแลวไปดํานาโดยไม 
ใสรองเทาบูท 

� 3.  รับประทานอาหารที่ไมสะอาด  � 4.   หวานปุยโดยไมสวมถุงมือและ 
ใสที่ปดปาก 
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8. ลักษณะพื้นทีแ่บบใด นาจะมีเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสอยูมากที่สุด 
�1.  ตลาดสดที่สะอาด  � 2.  สนามฟุตบอล 
� 3.  ลานทรายในวัด  � 4.  หนองน้าํใหญที่น้ําไมลึก 

9.  มักพบผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสในชวงระหวางเดือนไหนมากที่สุด   
�1.  พ.ค. – ก.ค.   � 2.  ส.ค. – ต.ค. 
� 3.  พ.ย. – ม.ค.   � 4.  ก.พ. – เม.ย. 

10. เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส ถูกทําลายไดโดยวิธีใด   
�1.  เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส ตายไดงายๆเมื่ออยูบนพืน้แหงๆ 
� 2.  เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสตองใชสารเคมีพนฆาเทานั้น เหมือนการพนฆายุงลาย 
� 3. เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสตองใชความรอนสูงๆเทานั้นถึงจะตายได 
� 4.  เชื้อโรคเลปโตสไปโรซีสไมมีวิธีการใดทําลายไดเลย 

11. สภาพบานแบบใดเสี่ยงตอการเปนโรคเลปโตสไปโรซีส  
� 1.   บานนาย ก. รกรุงรังมาก ขาวของวางไมเปนระเบยีบมีหนูอาศยัอยู  
� 2.  บานนาย ข. ไมมีฝาปดถังขาวสาร ตุมน้ําดื่ม และไมมีตูเก็บสํารับกับขาว  
� 3.  บานนาย ค. มีคอกววั,ควายอยูใตถุนบาน แดดสองไมถึงและมืดทึบ 
� 4.  ทุกบานมีโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเลปโตสไปโรซีส 

12. เมื่อสอบถามผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสนาจะมีประวัติยอนหลังในขอใดที่อาจทําใหปวย                        
เปนโรคเลปโตสไปโรซีส 

�1.   มีแผลที่เทาไมใสรองเทาบูทไปเกี่ยวหญารอบๆริมหนองน้ํา  
� 2. นอนกลางวันไมกางมุงถูกยุงลายกดั 
�3.  กินอาหารโดยไมลางมือใหสะอาดหลังออกจากหองน้ํา 
� 4.  รับจางหวานปุยในสวนเมื่อ 2 - 3 วนักอน 

13. คนที่รับเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส    แลวจะมีอาการหลังจากรับเชื้อเขาสูรางกายโดยเฉลี่ย
อยูในชวงใดมาก   ที่สุด  

�1.   365 วัน หรือ 1 ป               
� 2.  30 วัน หรือ 1 เดือน 
� 3.  10 วัน หรือสัปดาหคร่ึง   
� 4.    90  วนั หรือ 3 เดือน 
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14. ผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส สวนใหญ จะมีอาการอยางไร    
�1.   ไขต่ําๆ คัดจมูก ปวดกลามเนื้อ    
� 2.  ไขสูง มีน้ํามูก ตาแดง 
� 3.  ไขสูง คัดจมูก ตวัเหลือง  
� 4.  ไขสูง ปวดหวัมาก ปวดกลามเนื้อโดยเฉพาะตรงโคนขาและนอง 

15. เมื่อมีอาการที่นาสงสัยวาปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีส ผูปวยควรปฏิบัติตัวอยางไร  
�1.  ซ้ือยามารับประทานเอง 
� 2. รอสังเกตอาการไปกอน 
� 3. รีบพบหมอหรือรายงานให อสม.ใกลบานทราบ    
� 4. รีบกําจัดหนูในบาน 

16. เมื่อกลาวถึงโรคเลปโตสไปโรซีส ขอใดถูกตอง  
� 1.  โรคเลปโตสไปโรซีส ไมจําเปนตองพบหมอ เมื่อปวยจนมีอาการรุนแรง 
� 2.  โรคเลปโตสไปโรซีส ไมใชโรคติดตอในชุมชน 
� 3.  โรคเลปโตสไปโรซีส มีวัคซีนปองกนัสามารถหาฉีดไดตามโรงพยาบาล           
� 4.  โรคเลปโตสไปโรซีส ถารักษาไมทันเสียชีวิตไดงายๆหลังปวย 6 วนั                        

17. เมื่อปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีสที่มีอาการรุนแรง อวัยวะใดที่ไดรับอันตรายมากที่สุด   
� 1.  ตับและไต  
� 2.  กระดกู 
�3.  หัวใจ   
�4.  สมอง       

18. ทานคิดวาปจจัยใดที่สนบัสนุนการเสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีสมากที่สุด   
� 1. มีความรูแตขาดความตระหนกัในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค 
�2. มีอุปกรณในการปองกันโรคแตขาดความรูในการปฏิบัติตัว 
� 3. ขาดอุปกรณและความตระหนกัในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค 
� 4. ลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อตอการเกิดโรคแตมีอุปกรณในการปองกันโรค 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามสิ่งจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  √  ในชองระดับการจูงใจในการปฏิบตัิงานที่ตรงกับความคิด    

ของทาน 
  

ระดับการจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 

1.    ทานรับรูอันตรายวาโรคเลปโตสไปโรซีส   
       เปนโรคที่ทําใหคนในครอบครัวหรือ 
       ชุมชนอาจเสียชีวิตไดงาย 

     

2. ทานคิดวาคนในชุมชนเสี่ยงตอการเกิด
โรค เลปโตสไปโรซีสสูงเพราะสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

     

3. ทานเชื่อวาการปฏิบัติงานปองกันโรค         
เลปโตสไปโรซีสในชุมชนสามารถ      
ลดปญหาการเกิดโรคนี้ในชมุชนได 

     

4. ท า น เ ชื่ อ ว า ก า ร ป อ ง กั น โ ร ค  
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน   ชวยใหคน
ในชุมชนลดการสูญเสีย เวลาในการ
ประกอบอาชีพ เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น 

     

5. ทานคิดวาถามคีนในชุมชนปวยดวยโรค     
เลปโตสไปโรซีส ทานตองทาํงานเกีย่วกับ
การปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชนมากขึ้น 

     

6. ทานมั่นใจวามคีวามรู  เพื่อนาํมาเปน
แนวทาง หรือปฏิบัติตนไมไหเจ็บปวย
ดวยโรคเลปโตสไปโรซีสได 
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ระดับการจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 
7. ทานคิดวามีความรูในการปองกันโรคเลป

โตสไปโรซีสที่สามารถใหความชวยเหลือ
แกคนในชุมชนได 

     

8. ทานคิดวา สามารถเปนตัวแทนของชุมชน
ในการปองกนัโรคเลปโตสไป โรซีสใน
ชุมชนได 

     

9. ท า นคิ ด ว า ก า รปฏิ บั ติ ง านที่ ดี  และ  
มีประสิทธิภาพสามารถปองกันไมให  
มีผูปวยเลปโตสไปโรซีสเกิดขึ้นในชุมชน  

     

10. ทานคิดวาชุมชนใหความไววางใจในการ
ปฏิบัติงานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส     

     

11. เ มื่ อ ป ฏิบั ติ ง านป อ งกั น โ รค เ ลปโต  
สไปโรซีสในชุมชน  ทานคิดวาคนใน
ชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี   

     

12. ทานคิดวาการทํางานปองกันโรคเลปโต 
สไปโรซีสในชุมชน  เปนเรื่องสําคัญที่
ทานตองใหความสนใจ 

     

13. เมื่อทานปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ทานจะ
ไดรับเบี้ยเล้ียงจากการเขาประชุม 

     

14.  เมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี ทานมีสิทธิ์
ไดรับสิ่งเชิดชูเกียรติ เชน เข็ม อสม. 
รางวัล อสม.ดีเดน  

     

15. เมื่อทานทํางานใหกับชุมชน ทานและ
ครอบครัวไดรับสิทธิดานการรักษา 
พยาบาลฟร ี

     

16. ทานไดรับการยอมรับ ยกยองชมเชยจาก
ชุมชน ในผลงานที่ปฏิบัติแกชุมชน 
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ระดับการจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย   นอยที่สุด 
17. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อน อสม. 

เปนอยางดี ในการปฏิบัติงาน 
     

18. ทานไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจจาก
เพื่อนอสม.ในการปฏิบัติงานปองกันโรค
เลลปโตสไปโรซีสเปนอยางดี 

     

19. ทานสามารถรวมพลังกับเพื่อน  อสม . 
ปฏิบัติงานใหสําเร็จผลได 

     

20. เมื่อพบปญหาและอุปสรรคในการทํางาน
ทานกับเพื่อน อสม. สามารถปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันได 

     

21.  ทานไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่
สาธารณสุข ที่มารวมปฏิบัติงานกับทาน
ทุกครั้ง 

     

22. ทานไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจนจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

     

23. ทานไดรับแบบรายงาน  อุปกรณ  หรือ
เ ค รื่ อ ง มื อ ต า ง ๆ  ที่ ใ ช สํ า ห รั บ ก า ร  
ปฏิบัติงานจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

     

24. ท า น ไ ด รั บ ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ ใ น ก า ร  
ปฏิบัติงาน  จากเจาหนาที่ สาธารณสุข 

     

25. ทานไดรับการปฏิบัติดวยการใหเกียรติ  
จากเจาหนาที่สาธารณสุข 
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สวนท่ี 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมกับชุมชน 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย √  ใน  ชองระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความคิดของทาน   

ระดับการมีสวนรวม  
การมีสวนรวมกับชุมชน มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1. ทานรวมกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทํา  

โครงการเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสกับ  
ผูนําหมูบานและเพื่อน อสม. 

     

2. ทานรวมจัดทําแนวทางการใชทรัพยากรใน  
ชุมชนเพื่อแกไขปญหาโรคเลปโตสไปโรซีส 
กับกรรมการหมูบานและผูนําชุมชน 

     

3. ทานระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ทําใหเกิด
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนกับแกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว/กรรมการหมูบาน
และ   ผูนําชุมชน  

     

4. ทานรวมประชุมเพื่อคิดคนรูปแบบในการ
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนเพื่อ
จัดทํา  แผนงานและโครงการในการปองกัน
โรคเลปโตสไปโรซีสกับแกนนําชุมชน  /
พระสงฆ   และ ครูประจําหมูบาน  

     

5. ทานรวมเสนอรูปแบบและวางแผนการรณรงค
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในหมูบาน กับ
สมาชิ กองค ก ารบริหารส วนตํ าบล  และ
กรรมการหมูบาน  

     

6. ท านร วมวางแผนเพื่ อจั ดซื้ อหางหนู จ าก  
ประชาชนกับผูนําและกรรมการหมูบาน 

     

7. ทานรวมจัดทําแผนในการระดมงบประมาณ
เกี่ยวกับการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน  
ชุมชน  กับอบต ./ กรรมการหมูบ าน  และ  
เจาหนาที่สาธารณสุข  
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ระดับการมีสวนรวม   

การมีสวนรวมกับชุมชน มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

8. ทานรวมทําประชาคมเพื่อหารูปแบบและ  
แนวทาง ในการปฏิบัติงานปองกันโรคเลปโต  
สไปโรซีสกับเจาหนาที่สาธารณสุข ในหมูบาน 

     

9. ทานรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส  
เกิดขึ้นในชุมชน กับเจาหนาที่สาธารณสุข และ
กรรมการหมูบาน 

     

10. ทานมีสวนรวมในการกําจัดแหลงเพาะพันธุหนู
ในชุมชนกับผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว  

     

11. ทานมีสวนรวมในการรับซื้ อหางหนูจาก  
ประชาชน กับกรรมการหมูบาน  

     

12. ทานมีสวนรวมในการขอความชวยเหลือจาก
เครือข ายการปองกันโรคของชุมชน  กับ
กรรมการหมูบาน และเพื่อน อสม.  

     

13. ทานรวมกันประชาสัมพันธรณรงคกํากัดหนูใน
ชุมชน กับผูนําชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 

     

14. ทานมีสวนรวมกับทีมเคล่ือนที่ เ ร็วในการ  
แจงขาวเมื่อมีผูปวยเลปโตสไปโรซีส เกิดขึ้น  
ในชุมชน 

     

15. ทานรวมกับผูนําชุมชน ดูแลผูปวยโรคเลปโตส
ไปโรซีสหรือใหคําแนะนําขั้นตนแกผูปวยโรค
นี้กอนแจงแกเจาหนาที่สาธารณสุข   

     

16. ทานมีสวนรวมจัดหางบประมาณในการ
ดําเนินงานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน
ชุมชน กับ อบต.และกรรมการหมูบาน  
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ระดับการมีสวนรวม  

การมีสวนรวมกับชุมชน มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

17. ทานรวมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการ
ใหความรูแกคนในชุมชน กับพระสงฆ /ครู 
และเจาหนาที่สาธารณสุข  

     

18. ทานมีสวนรวมกับผูนําชุมชน ในการใหความรู
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแกคนในชุมชน 

     

19. ทานมีสวนรวมกับประชาชนในชุมชน แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัวในการจัดกิจกรรม
รณรงคปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน  
หมูบาน 

     

20. ทานมีสวนรวมในการนําเสนอผลการทํางาน
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน กับ  
ผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน 

     

21. ท านมีส วนร วมในการรณรงคป รับปรุ ง  
ส่ิงแวดลอมในชุมชนกับประชาชนในหมูบาน  

     

22. ทานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําขอมูล
ใน ศสมช. เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  ใน
ชุมชนกับผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน 

     

23. ทานมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ  
จั ด ตั้ ง คณะก ร รมก า ร แ ละ ว า ง แผนก า ร
ปฏิบัติงานของกองทุนรองเทาบูทในชุมชน กับ
ผูนํา ชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข  
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สวนท่ี 5 แบบสอบถามการไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย √  ใน  ชองระดับการสนับสนุน ที่ตรงกับความคิดของทาน   

ระดับการสนบัสนุน   
การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย   

ที่สุด 
1. อบต./หนวยงานสาธารณสุขใหการสนับสนุน  

งบประมาณ  ในการจัดทําโครงการปองกันโรค
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน 

     

2. เมื่อทานรายงานวามีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส
หรือผูที่มีอาการนาสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้  เจาหนาที่  
สาธารณสุขจะออกติดตามรายงานดังกลาวทันที 

     

3. เ มื่ อท านประสบปญหา ในการปฏิ บั ติ ง าน  
เจาหนาที่สาธารณสุข จะใหคําแนะนํา ชวยแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น หรือรวมหาแนวทางในการแกไข
ปญหา  

     

4. เจาหนาที่สาธารณสุขออกติดตามการทําความ
สะอาดบานเรือนและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน 
ชุมชนรวมกับทาน 

     

5. เจาหนาที่สาธารณสุขชวยตรวจสอบขอมูล เมื่อ 
ไดรับการแจงขอมูลของผูปวยโรคเลปโตสไปโร
ซีสในชุมชน  

     

6. จาหนาที่สาธารณสุขออกติดตามและแนะนํา ทาน
ในการสอน/สาธิตการสวมรองเทาบูทที่ถูกวิธีแก
ประชาชนในชุมชน  

     

7. เจาหนาที่สาธารณสุขนิเทศติดตามการใหความรู
แกคนในชุมชนของทาน 

     

8.  เจาหนาที่สาธารณสุขนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน
ในกองทุนรองเทาบูท ของทาน 

     

9. เจาหนาที่สาธารณสุข จัดการอบรมใหความรู
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสแกทาน 
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ระดับการสนบัสนุน การสนับสนุนจากภาครัฐ 

 มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย   
ที่สุด 

10. ทานไดรับการสนับสนุนจาก อบต.และหนวยงาน    
      สาธารณสุขให ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเลปโต     
     สไปโรซีส 

     

11. ทานไดรับแจกขอมูลขาวสาร หรือสถานการณ 
      เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส จากเจาหนาที่ใน   
     หลายๆหนวยงาน เชน สาธารณสุข /ปศุสัตว/      
     อบต. หรือที่วาการอําเภอ 

     

12. ทานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชรองเทาบูท    
      จากเจาหนาที่สาธารณสุข 

     

13. ทานเคยไดรับความรูเร่ืองโรคเลปโตสไปโรซีส 
     สอดแทรกในการอบรมหรือการประชุมเรื่องอื่นๆ   
     ดวย 

     

14. ทานและชุมชนในหมูบานไดรวมประชาคม       
      เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสกับอบต.และ            
      เจาหนาที่สาธารณสุข  

     

15. ทานไดรับการฝกอบรมการใหสุขศึกษาทางหอ    
      กระจายขาวเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส จาก       
     เจาหนาที่สาธารณสุข 

     

16. ทานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการรายงานโรค    
      จากเจาหนาที่สาธารณสุข 

     

17. ทานไดรับการสนับสนุนรองเทาบูทจากสถานี
อนามัย เพื่อจัดจําหนายในกองทุนรองเทาบูท  ใน
ชุมชน 

     

18. ทานไดรับการสนับสนุนปายประชาสัมพันธจาก
สถานีอนามัย  ในการปฏิบัติงานใหความรูแก
ชาวบานในชุมชน  
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ระดับการสนบัสนุน  

การสนับสนุนจากภาครัฐ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย   
ที่สุด 

19. ทานไดรับคูมือการมีสวนรวมของชุมชนในการ      
      ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส    
      สําหรับอสม. สําหรับเปนแนวทางในการ       
       ปฏิบัติงานจากสถานีอนามัย      

     

20. ทานไดรับคูมือการมีสวนรวมของชุมชนในการ  
     ปองกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส สําหรับ  
     โรงเรียน และ อบต. จากสถานีอนามัย 

     

21. ทานได รับการสนับสนุนโปสเตอรแผนพับ
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ในการปฏิบัติงาน
ใหความรูแกชาวบานในชุมชน จากสถานีอนามัย  

     

22. ทานได รับคําแนะนําและรวมวางแผนจัดทํา  
โครงการเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  จาก  
เจาหนาที่สาธารณสุขและอบต.  

     

23. ทานไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน หรือคา      
น้ํ า มั น ในก า ร เ ดิ นท า ง เพื่ อ ติ ด ต อ ง านหรื อ
ปฏิบัติงานในชุมชนจากเจาหนาที่สาธารณสุขหรือ
อบต. 
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สวนท่ี 6 แบบสอบถามการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย �  ใน  ชองระดับการปฏิบัติงาน ที่ตรงกับการปฏิบัติงานของทาน   
ซ่ึง มีความหมายดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติเปนประจํา       หมายถึง   อสม. มีการปฏิบัติงานมากกวา 1 ครั้งใน 1 สัปดาห 
ปฏิบัติบอยครั้ง           หมายถึง   อสม. มีการปฏิบัติงานสัปดาหละ 1 ครั้ง 
ปฏิบัติคอนขางบอย   หมายถึง   อสม. มีการปฏิบัติงานมากกวา 1 ครั้งใน 1 เดือน 
ปฏิบัตินานๆครั้ง       หมายถึง   อสม. มีการปฏิบัติงานมากกวา 1 ครั้งใน 1 ป 
ไมเคยปฏิบติัเลย        หมายถึง   อสม. ไมมีการปฏิบัติงานเลย 
 

ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานฯ 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ 
คอนขางบอย 

ปฏิบัติ 
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

1. ทานอานขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
โ ร ค เ ล ป โ ต ส ไ ป โ ร ซี ส ท า ง  
หอกระจายขาว  

     

2. ทานติดโปสเตอรหรือใชภาพพลิก 
สอนเกี่ยวกับการกําจัดแหลงเพาะ
พันธหนู 

     

3. ทานสาธิตวิธีการกําจัดแหลงเพาะ 
       พันธุหนู 

     

4. ทานแนะนําการใสรองเทาบูทเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงในการเกิดโรค 

      แกคนในชุมชน 

     

5. ทานฝกวิธีการสวมรองเทาบูทอยาง
ถูกตองแกคนในหมูบาน 

     

6. ทานแจกแผนพับเกี่ยวกับโรคเลป
โตสไปโรซีส  แกคนในชุมชน 

     

7. ทานใหความรูเกี่ยวกับอันตราย ของ
โรคเลปโตสไปโรซีส 
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ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานฯ 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ 
คอนขางบอย 

ปฏิบัติ 
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

8. ทานแจกแผนพับ ใหความรู หรือ
โปสเตอรในวัดเพื่อใหคนที่มาทําบุญ 
ที่ วั ด ได รั บคว ามรู เ ร่ื อ ง เ ลปโต  
สไปโรซีส     

     

9. ทานชักชวนคนในชุมชน ทําความ
สะอาดบานเรอืนเพื่อไมใหเปน
แหลงที่อยูอาศยัของหน ู

     

10. ทานระดมคนในชุมชนทําความ
สะอาดภายนอกบานและเก็บสิ่งของ
ใหเปนระเบียบไมเปนที่อยูอาศัย 
ของหนู 

     

11. ท า น ส า ธิ ต วิ ธี ก า ร ดู แ ล  
คอกวัว – ควาย ใหแหงไมช้ืนแฉะ  
เพื่อปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส  
แกคนในชุมชน 

     

12. ท า น ร ว ม กั บ ที ม ง า น ป ก ป า ย  
แยกแหลงน้ําไวชัดเจน 

     

13. เมื่อตองออกไปทํางานในนา หรือ
สวน ทานสวมรองเทาบูททุกครั้ง
เพื่อเปนแบบอยางแกคนในชุมชน   

     

14. ทานใชภาพพลิกหรือโปสเตอร สอน
ใหคนใน ชุมชนไดทราบถึงอันตราย
ของการไมสวมรองเทาบูท   

     

15. ทานสาธิตการเก็บอาหารใหสะอาด
ในตูกับขาว แกแมบานในชุมชน 
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ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานฯ 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ 
คอนขางบอย 

ปฏิบัติ 
นานๆ ครั้ง 

ไมเคย
ปฏิบัติเลย 

16. ทานแนะนําใหคนในชุมชนอาบน้ํา 
ทําความสะอาดรางกายเมื่อกลับจาก
นา, สวน หรือ เขา – ออก จาก       
คอกสัตว 

     

17. ทานสงรายชื่อผูที่นาสงสัยหรือผูปวย
โรคเลปโตสไปโรซีสที่ เกิดขึ้นใน  
ชุมชนใหกับเจาหนาที่ สาธารณสุข
ทันที ที่ทราบขอมูล 

     

18. ทานจัดทําขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติ   
      ในชุมชนติดไวใน ศสมช. 

     

19. ทานไดรวมกับทีมงานจัดทําขอมูล  
      บานที่เล้ียง วัว - ควาย และหมู  
      ติดไวใน ศสมช. 

     

20. ท า น จั ด ทํ า ข อ มู ล บ า น ที่ เ ค ย มี  
วัว - ควาย และหมู เสียชีวิตจากโรค
หรือเคยแทงลูก ติดไวใน ศสมช. 

     

21. ทานรวมกับทีมงานกําหนดพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไปโร
ซีสในชุมชนอยางชัดเจน เชน แหลง
น้ําที่เคยมีเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส  
บานที่เคยมีผูปวยโรคนี้ 

     

22. ทานไดเสนอแนะใหคนในชุมชน  
จัดทําเครื่องมือดักหนู หรือเครื่องมือ
กําจัดหนูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานฯ 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

ปฏิบัติ 
บอยครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

ปฏิบัติ 
นานๆ ครั้ง 

ปฏิบัติ 
เปนประจํา 

23. ทานชักชวนคนในชุมชน  ทําลาย
หรือลดพาหะนําโรคเลปโตสไป  
โรซีส ในชุมชน โดยใชกาวดักหนู
หรือใชสารเคมีกําจัดหนู   

     

24. ทานซักถามขอมูลเกี่ยวกับการสัมผัส
แหล ง โ รค  วั นที่ ป ว ย  อ าก า รที่  
แสดงออก  การรั กษ าพย าบาล  
รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขเมื่อมี  
ผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสเกิดขึ้น
ในชุมชน 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของ ความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
 

 ขอคําถาม จํานวน
ผูตอบผิด  

รอยละ จํานวน
ผูตอบถูก 

รอยละ 

1.  อะไรเปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส    58 16.6 292 83.4 
2.  เช้ือที่ทําใหเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส จะปนออกมากับอะไร  45 12.9 305 87.1 
3.  สัตวชนิดใดที่เปนพาหะนําโรคเลปโตสไปโรซีสมากที่สุด  86 24.6 264 75.4 
4.  สาเหตุที่ทําใหคนเราปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีสตางกัน 
     เนื่องจาก  

58 16.6 292 83.4 

5.  คนกลุมใดตอไปนี้ ในเขตจังหวัดรอยเอ็ดเสี่ยงตอการเกิดโรค    
เลป+โตสไปโรซีสมากที่สุด  

10 2.9 340 97.1 

6.  ชีวิตประจําวันของใคร ที่มีโอกาสติดโรคเลปโตสไปโรซีสมาก 
    ที่สุด  

37 10.6 313 89.4 

7.  ชองทางใดตอไปนี้ ทําใหโรคเลปโตสไปโรซีสเขาสูรางกายได   
     มากที่สุด 

11 3.1 339 96.9 

8.  ลักษณะพื้นที่แบบใด นาจะมีเช้ือโรคเลปโตสไปโรซีสอยู         
     มากที่สุด 

4 1.1 346 98.9 

9.  มักพบผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสในชวง เดือนไหนมากที่สุด 97 27.7 253 72.3 
10. เช้ือโรคเลปโตสไปโรซีส ถูกทําลายไดโดยวิธีใด   146 41.7 204 58.3 
11. สภาพบานแบบใดเสี่ยงตอการเปนโรคเลปโตสไปโรซีส  102 29.1 248 70.9 
12. เมื่อสอบถามผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสนาจะมีประวัติยอนหลัง 
       ในขอใดที่อาจทําใหปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีส 

39 11.1 311 88.9 

13. คนที่รับเชื้อโรคเลปโตสไปโรซีส    แลวจะมีอาการหลังจาก     
      รับเชื้อเขาสูรางกายโดยเฉลี่ยอยูในชวงใดมากที่สุด  

174 49.7 176 50.3 

14.  ผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีส สวนใหญ จะมีอาการอยางไร    40 11.4 310 88.6 
15. เมื่อมีอาการที่นาสงสัยวาปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีส          
      ควรปฏิบัติตัวอยางไร  

32 9.1 318 90.9 

16. เมื่อกลาวถึงโรคเลปโตสไปโรซีส ขอใดถูกตอง  50 14.3 300 85.7 
17. เมื่อปวยเปนโรคเลปโตสไปโรซีสที่มีอาการรุนแรง อวัยวะใดที่ 
      ไดรับอันตรายมากที่สุด          

92 26.3 258 73.7 

18. ทานคิดวาปจจัยใดที่สนับสนุนการเสี่ยงตอการเกิดโรค             
เลปโตสไปโรซีสมากที่สุด  

197 56.3 153 43.7 
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ตารางที่ 21 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และคาระดับของ สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. ทานรับรูอันตรายวาโรคเลปโตสไปโรซีสเปนโรคที่ทําให 

คนในครอบครัวหรือชุมชนอาจเสียชีวิตไดงาย 
3.94 .928 มาก 

2. ทานคิดวาคนในชุมชนเสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไป       
โรซีสสูงเพราะสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

4.11 .826 มาก 

3. ทานเชื่อวาการปฏิบัติงานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส     
ในชุมชนสามารถลดปญหาการเกิดโรคนี้ในชุมชนได 

3.73 1.005 มาก 

4. ทานเชื่อวาการปองกันโรคเลปโต สไปโรซีสในชุมชน     
ชวยใหคนในชุมชนลดการสูญเสียเวลาในการประกอบ 
อาชีพ เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น 

3.62 1.118 มาก 

5. ทานคิดวาถามคีนในชุมชนปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีส  
เกิดขึ้นในชุมชน ทานตองทํางานเกีย่วกับการปองกันโรค 
เลปโตสไปโรซีสในชุมชน มากขึ้น 

3.77 1.022 มาก 

6. ทานมั่นใจวามคีวามรู  เพื่อนาํมาเปนแนวทาง หรือปฏิบัติ 
ตนไมไหเจ็บปวยดวยโรคเลปโตสไปโรซีสได 

3.79 .961 มาก 

7. ทานคิดวามีความรูในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส  
ที่สามารถใหความชวยเหลือแกคนในชุมชนได 

3.76 .812 มาก 

8. ทานคิดวา สามารถเปนตัวแทนของชุมชนในการปองกนั 
โรคเลปโตสไป โรซีสในชุมชนได 

3.62 .780 มาก 

9. ทานคิดวาการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถปองกัน 
ไมใหมีผูปวยเลปโตสไปโรซีสเกิดขึ้นในชุมชน  

3.76 .839 มาก 

10. ทานคิดวาชุมชนใหความไววางใจในการปฏิบัติงานปองกัน 
โรคเลปโตสไปโรซีส     

3.62 .762 มาก 

11. เมื่อปฏิบัติงานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ทาน 
คิดวาคนในชุมชนใหความรวมมือเปนอยางดี   

3.70 .835 มาก 

12. ทานคิดวาการทํางานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน 
ชุมชน เปนเรื่องสําคัญที่ทานตองใหความสนใจ 

4.02 .853 มาก 
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ตารางที่ 21 (ตอ) 
 

ขอคําถาม  X  S.D. ระดับ 
13. เมื่อทานปฏิบัติงานรวมกับชุมชน ทานจะไดรับเบี้ยเล้ียงจาก 

การเขาประชุม 
2.66 1.151 ปาน

กลาง 
14. เมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี ทานมีสิทธิ์ไดรับสิ่งเชิดชูเกียรติ  

เชน เข็ม อสม. รางวัล อสม.ดีเดน  
3.67 .977 มาก 

15. เมื่อทานทํางานใหกับชุมชน ทานและครอบครัวไดรับสิทธิ 
ดานการรักษา พยาบาลฟร ี

4.22 .926 มาก 

16. ทานไดรับการยอมรับ ยกยองชมเชยจากชมุชน ในผลงานที่ 
ปฏิบัติแกชุมชน 

3.72 .907 มาก 

17. ทานไดรับความรวมมือจากเพื่อน อสม. เปนอยางดี ในการ 
ปฏิบัติงาน 

3.99 .794 มาก 

18. ทานไดรับการสนับสนุนดานกําลังใจจากเพื่อนอสม.ในการ 
ปฏิบัติงานปองกันโรคเลลปโตสไปโรซีสเปนอยางดี 

3.87 .769 มาก 

19. ทานสามารถรวมพลังกับเพื่อน อสม. ปฏิบัติงานใหสําเร็จ 
ผลได 

3.93 .761 มาก 

20. เมื่อพบปญหาและอุปสรรคในการทํางานทานกับเพื่อน  
อสม. สามารถปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น        
รวมกันได 

3.84 .783 มาก 

21.  ทานไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่สาธารณสุข ที่ 
มารวมปฏิบัติงานกับทานทกุครั้ง 

4.23 .744 มาก 

22. ทานไดรับขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจาก 
เจาหนาที่สาธารณสุข 

4.17 .746 มาก 

23. ทานไดรับแบบรายงาน อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ใช 
สําหรับการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่สาธารณสุข 

3.87 .820 มาก 

24. ทานไดรับความไววางใจในการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข 

4.05 .768 มาก 

25. ทานไดรับการปฏิบัติดวยการใหเกียรติ  จากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข 

4.04 .780 มาก 
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ตารางที่ 22 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของ การมีสวนรวมกับชุมชน 
 

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. ทานรวมกําหนดวัตถุประสงคในการจัดทําโครงการเกี่ยวกับ 

โรคเลปโตสไปโรซีสกับผูนําหมูบานและเพื่อน อสม. 
3.48 .872 ปาน 

กลาง 
2. ทานรวมจัดทําแนวทางการใชทรัพยากรใน   ชุมชนเพื่อแกไข 

ปญหาโรคเลปโตสไปโรซีสกับกรรมการหมูบานและผูนําชุมชน 
3.24 1.013 ปาน 

กลาง 
3. ทานระดมความคิดเกี่ยวกับสาเหตุ ที่ทําใหเกิดโรคเลปโต     

สไปโรซีสในชุมชนกับแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว/ 
กรรมการหมูบานและผูนําชุมชน  

3.42 .872 ปาน 
กลาง 

4. ทานรวมประชุมเพื่อคิดคนรูปแบบในการปองกันโรคเลปโต 
สไปโรซีสในชุมชนเพื่อจัดทําแผนงานและโครงการในการ 
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสกับแกนนําชุมชน /พระสงฆ    
และ ครูประจําหมูบาน  

3.42 .865 ปาน 
กลาง 

5. ทานรวมเสนอรูปแบบและวางแผนการรณรงคปองกันโรคเลป 
โตสไปโรซีสในหมูบาน กับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  
และกรรมการหมูบาน  

3.27 .882 ปาน 
กลาง 

6. ทานรวมวางแผนเพื่อจัดซื้อหางหนูจาก  ประชาชนกับผูนําและ 
กรรมการหมูบาน 

3.23 .945 ปาน 
กลาง 

7. ทานรวมจัดทําแผนในการระดมงบประมาณเกี่ยวกับการ 
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสใน ชุมชน กับอบต./กรรมการ   
หมูบาน และเจาหนาที่สาธารณสุข  

2.91 1.101 ปาน 
กลาง 

8. ทานรวมทําประชาคมเพื่อหารูปแบบและแนวทาง ในการ 
ปฏิบัติงานปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสกับเจาหนาที่              
สาธารณสุข ในหมูบาน 

3.18 1.011 ปาน 
กลาง 

9. ทานรวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ แผน-การปฏิบัติงานเมื่อมี 
ผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสเกิดขึ้นในชุมชนกับเจาหนาที่        
สาธารณสุข และกรรมการหมูบาน 

3.53 .898 มาก 

10. ทานมีสวนรวมในการกําจัดแหลงเพาะพันธุหนูในชุมชนกับ
ผูนําชุมชนและแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว  

3.59 .861 มาก 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 

   

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
11. ทานมีสวนรวมในการรับซื้อหางหนูจากประชาชน กับ 

กรรมการหมูบาน  
3.61 .925 มาก 

12. ทานมีสวนรวมในการขอความชวยเหลือจากเครือขายการ 
ปองกันโรคของชุมชน กับกรรมการหมูบาน และเพื่อน อสม.  

2.81 1.154 ปาน 
กลาง 

13. ทานรวมกันประชาสัมพันธรณรงคกํากัดหนูในชุมชน กับผูนํา 
ชุมชนและเจาหนาที่สาธารณสุข 

3.52 .898 มาก 

14. ทานมีสวนรวมกับทีมเคลื่อนที่เร็วในการแจงขาวเมื่อมีผูปวย 
เลปโตสไปโรซีส เกิดขึ้นในชุมชน 

3.78 .857 มาก 

15. ทานรวมกับผูนําชุมชน ดูแลผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสหรือ 
ใหคําแนะนําขั้นตนแกผูปวยโรคนี้กอนแจงแกเจาหนาที่              
สาธารณสุข   

3.53 1.006 มาก 

16. ทานมีสวนรวมจัดหางบประมาณในการดําเนินงานปองกัน 
โรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนกับ อบต. และกรรมการหมูบาน  

3.62 .867 มาก 

17. ทานรวมเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการใหความรูแกคน 
ในชุมชน กับพระสงฆ /ครู และเจาหนาที่สาธารณสุข  

3.13 1.024 ปาน 
กลาง 

18. ทานมีสวนรวมกับผูนําชุมชน ในการใหความรูเกี่ยวกับโรค 
เลปโตสไปโรซีสแกคนในชุมชน 

3.22 .913 ปาน 
กลาง 

19. ทานมีสวนรวมกับประชาชนในชุมชน แกนนําสุขภาพประจํา 
ครอบครัวในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันโรคเลปโตสไปโร 
ซีสในหมูบาน 

3.67 .835 มาก 

20. ทานมีสวนรวมในการนําเสนอผลการทํางานเกี่ยวกับโรคเลป 
โตสไปโรซีสในชุมชน กับผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน 

3.62 .853 มาก 

21. ทานมีสวนรวมในการรณรงคปรับปรุงสิ่งแวดลอมในชุมชน 
กับประชาชนในหมูบาน  

3.45 .890 ปาน 
กลาง 

22. ทานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําขอมูลในศูนย ศสมช.  
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส ในชุมชนกับผูนําชุมชน  
กรรมการหมูบาน 

3.68 .818 มาก 
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ตารางที่ 22 (ตอ) 
 

ขอคําถาม  X  S.D. ระดับ 
23. ทานมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง 

คณะกรรมการและวางแผนการปฏิบัติงานของกองทุนรองเทา 
บูทในชุมชน กับผูนํา ชุมชน และเจาหนาที่สาธารณสุข  

3.45 .919 ปาน 
กลาง 

 
ตารางที่ 23 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของการไดรับการสนับสนุน 
                  จากภาครัฐ 
  

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. อบต./หนวยงานสาธารณสุขใหการสนับสนุนงบประมาณ  ใน 

การจัดทําโครงการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
3.22 1.049 ปาน 

กลาง 
2. เมื่อทานรายงานวามีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสหรือผูที่มีอาการ 

นาสงสัยเกี่ยวกับโรคนี้  เจาหนาที่สาธารณสุขจะออกติดตาม 
รายงานดังกลาวทันที 

3.95 .810 มาก 

3. เมื่อทานประสบปญหาในการปฏิบัติงานเจาหนาที่สาธารณสุข 
จะใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือรวมหาแนวทาง 
ในการแกไขปญหา  

3.94 .773 มาก 

4. เจาหนาที่สาธารณสุขออกติดตามการทําความสะอาดบานเรือน 
และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน ชุมชนรวมกับทาน 

3.74 .838 มาก 

5. เจาหนาที่สาธารณสุขชวยตรวจสอบขอมูล เมื่อ ไดรับการแจง 
ขอมูลของผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน  

3.96 .787 มาก 

6. เจาหนาที่สาธารณสุขออกติดตามและแนะนํา ทานในการสอน/ 
สาธิตการสวมรองเทาบูทที่ถูกวิธีแกประชาชนในชุมชน  

3.81 .840 มาก 

7. เจาหนาที่สาธารณสุขนิเทศติดตามการใหความรูแกคนในชุมชน 
ของทาน 

3.79 .808 มาก 

8.  เจาหนาที่สาธารณสุขนิเทศติดตามการปฏิบัติงานในกองทุน 
รองเทาบูท ของทาน 
 

3.56 .946 มาก 
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ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

   

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
9. เจาหนาที่สาธารณสุข จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคเลป 

โตสไปโรซีสแกทาน 
3.88 .863 มาก 

10. ทานไดรับการสนับสนุนจาก อบต.และหนวยงาน สาธารณสุข     
ให ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 

2.89 1.107 ปาน 
กลาง 

11. ทานไดรับแจกขอมูลขาวสาร หรือสถานการณเกี่ยวกับโรค     
เลปโตสไปโรซีสจากเจาหนาที่ในหลายๆหนวยงาน เชน             
สาธารณสุข /ปศุสัตว/  อบต. หรือที่วาการอําเภอ 

3.55 .887 มาก 

12. ทานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชรองเทาบูท   จาก 
เจาหนาที่สาธารณสุข 

3.57 .914 มาก 

13. ทานเคยไดรับความรูเร่ืองโรคเลปโตสไปโรซีส สอดแทรกใน  
การอบรมหรือการประชุมเรื่องอื่นๆ  ดวย 

3.67 .858 มาก 

14. ทานและชุมชนในหมูบานไดรวมประชาคมเกี่ยวกับโรค          
เลปโตสไปโรซีสกับอบต.และเจาหนาที่สาธารณสุข  

3.48 .845 ปาน 
กลาง 

15. ทานไดรับการฝกอบรมการใหสุขศึกษาทางหอ กระจายขาว  
เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส จากเจาหนาที่สาธารณสุข 

3.57 .926 มาก 

16. ทานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการรายงานโรคจากเจาหนาที่ 
สาธารณสุข 

3.65 .855 มาก 

17. ทานไดรับการสนับสนุนรองเทาบูทจากสถานีอนามัย เพื่อจัด 
จําหนายในกองทุนรองเทาบูท  ในชุมชน 

3.41 1.090 ปาน 
กลาง 

18. ทานไดรับการสนับสนุนปายประชาสัมพันธจากสถานีอนามัย   
ในการปฏิบัติงานใหความรูแกชาวบานในชุมชน  

3.61 .875 มาก 

19. ทานไดรับคูมือการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกันและ 
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส สําหรับ อสม. สําหรับเปน   
แนวทางในการปฏิบัติงานจากสถานีอนามัย      

3.63 .951 มาก 

20. ทานไดรับคูมือการมีสวนรวมของชุมชนในการ ปองกันและ 
ควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส สําหรับ โรงเรียน และ อบต. จาก 
สถานีอนามัย 

3.39 .963 ปาน 
กลาง 



 130

ตารางที่ 23 (ตอ) 
 

   

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
21. ทานไดรับการสนับสนุนโปสเตอรแผนพับเกี่ยวกับโรคเลปโต 

สไปโรซีส ในการปฏิบัติงานใหความรูแกชาวบานในชุมชน  
จากสถานีอนามัย  

3.65 .858 มาก 

22. ทานไดรับคําแนะนําและรวมวางแผนจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
โรคเลปโตสไปโรซีส จากเจาหนาที่สาธารณสุขและอบต.  

3.55 .881 มาก 

23. ทานไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงาน หรือคาน้ํามันในการเดิน 
ทางเพื่อติดตองานหรือปฏิบัติงานในชุมชนจากเจาหนาที่        
สาธารณสุขหรือ อบต. 

2.49 1.172 ปาน 
กลาง 

 
ตารางที่ 24 แสดง คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของ การปฏิบัติงานปองกัน 
                   เบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน 
      

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
1. ทานอานขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสทาง 

หอกระจายขาว  
2.44 1.087 นอย 

2. ทานติดโปสเตอรหรือใชภาพพลิก สอนเกี่ยวกับการกําจัดแหลง 
เพาะพันธหนู 

2.21 .925 นอย 

3. ทานสาธิตวิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุหนู 2.21 .951 นอย 
4. ทานแนะนําการใสรองเทาบูทเพื่อปองกันความเสี่ยงในการเกิด 

โรคแกคนในชุมชน 
2.63 1.059 ปาน 

กลาง 
5. ทานฝกวิธีการสวมรองเทาบูทอยางถูกตองแกคนในหมูบาน 2.61 1.145 ปานกลาง 

6. ทานแจกแผนพับเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส  แกคนในชุมชน 2.40 .958 นอย 
7. ทานใหความรูเกี่ยวกับอันตราย ของโรคเลปโตสไปโรซีส 2.71 1.015 ปานกลาง 

8. ทานแจกแผนพับ ใหความรู หรือโปสเตอรในวัดเพื่อใหคนที่มา 
ทําบุญที่วัดไดรับความรูเร่ืองเลปโตสไปโรซีส     

2.16 .976 นอย 

9. ทานชักชวนคนในชุมชน ทําความสะอาดบานเรือนเพื่อไมให 
เปนแหลงที่อยูอาศัยของหน ู

2.81 1.065 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 

   

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
10. ทานระดมคนในชุมชนทําความสะอาดภายนอกบานและเก็บ 

ส่ิงของใหเปนระเบียบไมเปนที่อยูอาศัย ของหนู 
2.45 .965 นอย 

11. ทานสาธิตวิธีการดูแล คอกวัว – ควาย ใหแหงไมช้ืนแฉะ      
 เพื่อปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส    แกคนในชุมชน 

2.22 1.107 นอย 

12. ทานรวมกับทีมงานปกปายแยกแหลงน้ําไวชัดเจน 1.99 1.072 นอย 
13. เมื่อตองออกไปทํางานในนา หรือสวน ทานสวมรองเทาบูททุก 

คร้ังเพื่อเปนแบบอยางแกคนในชุมชน   
3.54 1.427 มาก 

14. ทานใชภาพพลิกหรือโปสเตอร สอนใหคนใน ชุมชนไดทราบ 
ถึงอันตรายของการไมสวมรองเทาบูท   

2.41 1.093 นอย 

15. ทานสาธิตการเก็บอาหารใหสะอาดในตูกับขาว แกแมบานใน 
ชุมชน 

2.70 1.293 ปาน 
กลาง 

16. ทานแนะนําใหคนในชุมชนอาบน้ํา ทําความสะอาดรางกายเมื่อ 
กลับจากนา สวน หรือ เขา – ออก จากคอกสัตว 

3.01 1.323 ปาน 
กลาง 

17. ทานสงรายชื่อผูที่นาสงสัยหรือผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสที่ 
เกิดขึ้นในชุมชนใหกับเจาหนาที่ สาธารณสุขทันทีที่ทราบขอมูล 

2.67 1.393 ปาน 
กลาง 

18. ทานจัดทําขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติ ในชุมชนติดไวใน ศสมช. 2.25 1.258 นอย 
19. ทานไดรวมกับทีมงานจัดทําขอมูลบานที่เล้ียง วัว - ควาย  

และหมู ติดไวใน ศสมช. 
2.23 1.200 นอย 

20. ทานจัดทําขอมูลบานที่เคยมี  วัว - ควาย และหมู เสียชีวิตจาก 
โรคหรือเคยแทงลูก ติดไวในศสมช. 

2.09 1.224 นอย 

21. ทานรวมกับทีมงานกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคเลปโตสไป 
โรซีสในชุมชนอยางชัดเจน เชน แหลงน้ําที่เคยมีเชื้อโรคเลป 
โตสไปโรซีส  บานที่เคยมีผูปวยโรคนี้ 

2.33 1.125 นอย 

22. ทานไดเสนอแนะใหคนในชุมชน   จัดทําเครื่องมือดักหนู หรือ 
เครื่องมือกําจัดหนูโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.55 1.142 ปาน 
กลาง 

23. ทานชักชวนคนในชุมชน ทําลายหรือลดพาหะนําโรคเลปโต  
สไปโรซีส  ในชุมชน โดยใชกาวดักหนูหรือใชสารเคมีกําจัดหนู  

2.57 1.099 ปาน 
กลาง 
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ตารางที่ 24 (ตอ) 
 

   

ขอคําถาม X  S.D. ระดับ 
24. ทานซักถามขอมูลเกี่ยวกับการสัมผัสแหลงโรค วันที่ปวย อาการ 

ที่แสดงออก การรักษาพยาบาล รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข 
เมื่อมีผูปวยโรคเลปโตสไปโรซีสเกิด ขึ้นในชุมชน 

3.07 1.665 ปาน 
กลาง 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คา Reliability 
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การหาคาความเชื่อมั่น(Reliability)จากแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีส 
โดยใชสูตร  Kr 20 ของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder - Richardson reliability) โดยการใชสูตรการหา 
คาความเชื่อมั่นดังนี้ 

สูตร KR20       rtt       =    k/k-1(1-∑pq/S2) 
 เมื่อ rtt แทนความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 k แทนจํานวนขอแบบสอบถาม 
 s2 แทนความแปรปรวน 
 p แทนสัดสวนของผูตอบถูกในขอหนึ่งๆ 
 q แทนสัดสวนของผูตอบผิดในขอหนึ่งๆ =  1-p 
 S2 แทนความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
หาคา S2 จากสูตร  

 S2 = n∑fX2 – (∑X)2 

             n(n-1) 
แทนคาในสูตร = (199020) – (193600) 

870 
   = 5420 
    870 
   = 6.23 

แทนคาในสูตร KR20       rtt       =    k/k-1(1-∑pq/s2) 
  = 18            1 –  2.23 
   17               6.23 

   = 1.06 (1-0.36) 
   = (1.06)(0.64) 
   = .678 
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 
(สิ่งจูงใจในการปฏิบัตงิาน) 

 

 

Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
If Item 
Deleted 

MA1 87.8000 102.3034 .5788 .8580 
MA2 87.4667 108.3264 .4894 .8617 
MA3 87.9333 112.2023 .2206 .8694 
MA4 88.2000 104.5793 .4591 .8628 
MA5 87.8667 106.1885 .4164 .8642 
MA6 88.0333 111.4816 .2473 .8688 
M2A1 87.9000 110.2310 .3459 .8656 
M2A2 87.8667 107.2920 .5470 8600 
M2A3 87.6333 108.8609 .3706 .8651 
M2A4 87.9667 110.3782 .3584 .8652 
M2A5 87.8333 108.9713 .4466 .8628 
M2A6 87.3000 108.8379 .5568 .8607 
MB1 89.2667 111.1678 .2040 .8719 
MB2 88.2333 102.7368 .5135 .8608 
MB3 87.4333 107.2885 .4831 .8616 
MB4 87.8667 109.5678 .4353 .8632 
M2B1 87.4333 109.0816 .4568 .8626 
M2B2 87.5333 109.4299 .5310 .8614 
M2B3 87.5333 110.2575 .3522 .8654 
M2B4 87.7667 110.8747 .3614 .8651 
M3B1 87.3667 108.0333 .6058 .8595 
M3B2 87.5667 109.6333 .4991 .8620 
M3B3 87.6333 108.9989 .5169 .8614 
M3B4 87.5333 108.9471 .5671 .8606 
M3B5 87.4333 109.9092 .4340 .8633 

 

Reliability Coefficients 
N of Casses  =    30.0   N of Items  =    25 
Alpha  =    .8681 
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 
(การมีสวนรวมกับชุมชน) 

 

 

Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
If Item 
Deleted 

PA1 77.1000 223.4724 .5297 .9372 
PA2 77.3333 220.0230 .5960 .9363 
PA3 76.9667 223.4816 .5819 .9367 
PA4 77.4000 227.0069 .3361 .9398 
PA5 77.7000 217.5276 .5088 .9381 
PA6 78.4333 218.4609 .4157 .9405 
PA7 77.6667 212.1609 .6013 .9368 
PA8 77.3000 218.9069 .6712 .9354 
PA9 77.4333 217.9782 .6688 .9353 

PA10 77.0667 211.8575 .7546 .9338 
PA11 77.0000 218.9655 .5580 .9369 
PB1 77.2667 212.8230 .7565 .9338 
PB2 77.4333 221.3575 .4647 .9384 
PB3 78.7000 216.1483 .5346 .9377 
PB4 77.4667 213.3609 .7284 .9343 
PB5 76.9000 223.7483 .5073 .9375 
PB6 77.5667 216.8057 .6649 .9353 
PB7 77.3667 209.6195 .7613 .9336 
PB8 77.8667 215.2920 .7069 .9347 
PB9 77.2000 216.3034 .8374 .9335 

PB10 77.2333 217.9092 .7597 .9344 
PB11 77.1667 214.9023 .7876 .9337 
PB12 76.9667 220.9989 .6944 .9355 

Reliability Coefficients 
N of Casses  =    30.0   N of Items  =    23 
Alpha  =    .9387 
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 
(การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ) 

 

 

Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
If Item 
Deleted 

GA1 82.2000 179.8207 .7724 .9184 
GA2 81.7000 191.8724 .5081 .9234 
GA3 81.7667 194.5989 .2826 .9270 
GA4 81.8333 190.6264 .5018 .9234 
GA5 81.8333 188.9023 .6106 .9219 
GA6 81.9000 185.5414 .6125 .9215 
GA7 81.8667 190.9471 .5692 .9226 
GA8 81.8667 182.3954 .7779 .9187 
GB1 81.7000 185.2517 .7464 .9197 
GB2 82.4333 180.2540 .5444 .9238 
GB3 82.0333 186.7920 .6049 .9217 
GB4 81.8667 185.7057 .6715 .9206 
GB5 82.0333 182.1023 .7107 .9196 
GB6 82.2000 179.3379 .7903 .9180 
GB7 81.8667 184.6023 .6872 .9203 
GB8 81.8333 180.4885 .7507 .9188 
GC1 82.2333 184.6678 .4971 .9241 
GC2 82.3333 194.9885 .2240 .9288 
GC3 82.0000 188.3448 .5752 .9222 
GC4 82.0667 189.7195 .4812 .9237 
GC5 82.1000 184.0931 .6487 .9208 
GC6 82.5000 186.8793 .4480 .9250 
GC7 83.4333 191.1506 .3549 .9264 

Reliability Coefficients 
N of Casses  =    30.0   N of Items  =    23 
Alpha  =    .9254 
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RELIABILITY ANALYSIS-SCALE (ALPHA) 
(การปฏิบตังิานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชนของ อสม.) 

 

Scale 
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total 

Correlation 

Alpha 
If Item 
Deleted 

JA1 61.3103        257.9360         .4805 .9061 
JA2 61.3448        257.3054         .4968 .9058 
JA3 61.5517        256.8276         .5171 .9054 
JA4 60.8966 252.4532         .5692 .9043 
JA5 61.4138        254.9655         .6542 .9031 
JA6 61.4483        257.1847         .5487 .9049 
JA7 61.3793        254.9581         .6778 .9028 
JA8 61.8621 263.9803         .4416 .9069 
JB1   60.7586 260.7611         .4811 .9062 
JB2 61.0690        256.9951         .5755 .9044 
JB3 61.6207        253.1724         .6846 .9024 
JB4 61.8621        263.3374         .3443 .9088 
JB5 60.1034        254.1675         .4706 .9067 
JB6 60.9310        258.4951         .5390 .9051 
JB7 60.0690        251.2808         .5498 .9048 
JB8 60.2414        254.7611         .4504 .9073 
JC1 60.8966        253.3103         .4050 .9095 
JC2 60.8966        264.1675         .2512 .9120 
JC3 61.4138        254.1798         .5978 .9038 
JC4   61.8966 254.8103         .6614 .9029 
JC5 61.6207        255.8153         .6264 .9036 
JC6 61.4828        256.6158         .5182 .9054 
JC7 61.2069        259.0271         .4691 .9064 
JC8    61.5517 248.0419         .7026 .9014 

 
Reliability Coefficients 
N of  Casses  =    30.0   N of Items  =    24 
Alpha  =    .909 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขออนญุาต 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0479  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

27   มกราคม  2548 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัรอยเอ็ด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  รายช่ืออําเภอที่จะเก็บรวมรวมขอมูล จํานวน  1  ชุด 
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยที่ม ี 
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน  ในอําเภอสังกดั
หนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย          
ศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงสาธารณสุขอําเภอทราบ  เพื่อขอความรวมมือ  
ในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศกึษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

   (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 
 
 

(สํานา) 
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รายชื่ออําเภอท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 

1. อําเภอเสลภูม ิ
2. กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง 
3. กิ่งอําเภอเชยีงขวัญ 
4. กิ่งอําเภอหนองฮี 
5. อําเภอพนมไพร 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0480  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
27   มกราคม  2548 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอเสลภูมิ 
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยที่ม ี 
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน      ในอําเภอ
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร            
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทราบ เพื่อ  ขอความ
รวมมือ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

     (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 
 

(สํานา) 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0481  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

27   มกราคม  2548 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   สาธารณสุขกิ่งอําเภอทุงเขาหลวง 
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว มหาวทิยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยทีม่ี   
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน      ในอําเภอ
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร            
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทราบ เพื่อ  ขอความ
รวมมือ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

     (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 
 

(สํานา) 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0482  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 
27   มกราคม  2548 

 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   สาธารณสุขกิ่งอําเภอเชียงขวัญ 
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยที่ม ี 
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน      ในอําเภอ
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร            
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทราบ เพื่อ  ขอความ
รวมมือ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

     (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 

(สํานา) 



 145

 
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0483  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

27   มกราคม  2548 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   สาธารณสุขกิ่งอําเภอหนองฮ ี
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยที่ม ี 
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน      ในอําเภอ
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร            
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทราบ เพื่อ  ขอความ
รวมมือ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

     (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 
 

(สํานา) 
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ที่ ศธ 0520.107 (นฐ) /0484  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

27   มกราคม  2548 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอพนมไพร 
 

ดวยนางสาวยพุาพร คมขํา นักศึกษาระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานพินธเร่ือง “ปจจัยที่ม ี 
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานปองกันเบื้องตนเกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในชุมชน ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เสีย่งตอโรคเลปโตสไปโรซีส จังหวดัรอยเอ็ด”        
มีความประสงคจะขอเก็บรวมรวมขอมูลจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน      ในอําเภอ
ของทาน  เพื่อประกอบการทําวิทยานพินธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร            
จึงขอความอนเุคราะหจากทานโปรดแจงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทราบ เพื่อ  ขอความ
รวมมือ  ในการตอบแบบสอบถามใหแกนกัศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
  

     (รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  คงคลาย) 
 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 
 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑติวิทยาลัย 
โทร. 034243435 , 034218788 
 

(สํานา) 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล  นางยุพาพร  สุภาคด ี
ที่อยู   90 หมู 17 ตําบลหนองฮี กิ่งอาํเภอหนองอี จงัหวัดรอยเอ็ด 45140 
   โทรศัพท 0 - 4350 - 6191, 0-1768-6807 
ที่ทํางาน   สถานีอนามัยบานดอนกลอย ตําบลหนองฮี กิ่งอําเภอหนองฮี  
                                         จังหวัดรอยเอ็ด   45140 โทรศัพท 0 - 4350 - 6204 
ประวัติการศกึษา 

พ.ศ. 2536  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ (ระดับตน) 
จากวิทยาลยัพยาบาลสระบุรี  จังหวดัสระบรีุ 

พ.ศ. 2540  สําเร็จการศึกษาปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
  จากสถาบันราชภัฏบุรีรัมย 

พ.ศ. 2543  ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2536  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2  สถานีอนามัยบานวารเีกษม 

  ตําบลดูกอึ่ง  อําเภอพนมไพร  จังหวดัรอยเอ็ด 
พ.ศ. 2537  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2  สถานีอนามัยบานสาวแห 

  ตําบลสาวแห  อําเภอพนมไพร  จังหวดัรอยเอ็ด 
พ.ศ. 2538  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 3  สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอหนองฮี 

  ตําบลหนองฮี กิ่งอําเภอหนองฮี จังหวัดรอยเอ็ด 
พ.ศ. 2541  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 4  สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอหนองฮี 

  ตําบลหนองฮี กิ่งอําเภอหนองฮี จังหวดัรอยเอ็ด 
พ.ศ. 2543  เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 5  สถานีอนามัยบานดอนกลอย 

                          ตําบลหนองฮี กิ่งอําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 
พ.ศ.2547 - ปจจุบัน เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 6  สถานีอนามัยบานดอนกลอย 

ตําบลหนองฮี กิ่งอําเภอหนองฮี  จังหวัดรอยเอ็ด 
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