
แผนการจัดการความรู้   รพ.สต บ้านลาดทิพรส    เรื่อง   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ์

แบบฟอร์มท่ี 1  การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของราชการ 

ชื่อส่วนราชการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาดทิพรส หน้าท่ี : 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์(Objective) ตัวชี้วัด (KPI)ตามค ารับรอง เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

พัฒนาและจัดระบบ
บริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม 
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได ้
 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการป้ องกันและควบคุมโรคไข
เลือดออกใน เขต อ าเภอ ตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสว่นร่วมในการ
ปอ้งกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระหว่าง
อาชีพ รายได ้ระดับการศึกษา ประสบการณ
การเจ็บปว่ยด้วยโรคไขเลือดออกการไดรับ
การสนับสนุนในแตล่ะข้ันตอน 
 

1. ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกใน อ.ตาคลี   จ.นครสวรรค์     
2. น าไปวางแผนป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก
เชิงบรูณาการโดยมสีว่นรวมของประชาชน 
3. เปนแนวทางและประยุกตใ์ช้ในการวางแผน
ด าเนินการและพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกในพื้นทีใ่ห้สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 100 % 
 
 
 
2. 100% 
 
 
3. 100 % 
 

1.การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายในการท างาน
ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อในชุมชน 
2.การพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไข
เลือดออกในพื้นทีใ่ห้สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 



องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดท าแผนการจัดการความรู้ คือ  

แผนการจัดการความรู้แผนท่ี   1. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนา วางแผนการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค โดยใช้ภาคีเครือข่าย  

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น : พัฒนาแนวทางรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยภาคีเครือข่าย  

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เพื่อพัฒนาและจัดระบบการวางแผน การด าเนินงาน ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

 
ตัวชี้วัดตามค ารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการท าKM :  
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน อ.ตาคลี   100%  
2. มีแผนการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงบรูณาการโดยมสีว่นรวมของประชาชน 100 % 
3. เปนแนวทางและประยุกตใ์ช้ในการวางแผนด าเนินการและพัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นทีใ่ห้สอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน 100% 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ :                                             ผู้ทบทวน : 
         
               (................................................)                  (.................................................) 
                (นายรัตนศักดิ์  ทรัพย์เจริญ)                         (นายโกวิทย์  พยัควิเชียร ) 
            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      สาธารณสุขอ าเภอตาคลี  
            ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู ้(CKO) 
 

ผู้อนุมัติ 
 
                        (.................................................) 
                              (นางสาวศรุตา  ช่อไสว) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาคล ี
                          ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 



แบบฟอร์มท่ี 2. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  เรื่อง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ชื่อส่วนราชการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านลาดทิพรส หน้าที่  1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกโดยภาคีเครือข่าย    

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (K) : พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายในการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเลือดออกในบริบทพื้นที่  

ตัวชีวัดตามค ารับรอง (KPI) : ได้แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนารูปแบบการปอ้งกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นทีใ่ห้สอดคลองกับบริบทของชุมชน  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามค ารับรอง : ด าเนินการในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นทีชุ่มชน 100% 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้........  
รวบรวมวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของบุคคล และ
ค าถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก  

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ความครบถ้วนของการ
ตอบแบบสอบถาม 

 
100 % 

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

ด าเนินการแล้ว  

2 การสร้างและแสวงหาความรู.้......... 
องค์ความรู้และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม ของกลุ่มตัวอย่าง ในการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ความครบถ้วนของการ
ตอบแบบสอบถาม 

 
 
100 % 

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

 
ด าเนินการแล้ว 

 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ....... 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมเพื่อมาหาแนวทางการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชน 

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ความครบถ้วนของการ
ตอบแบบสอบถาม 

 
100 % 

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

 
ด าเนินการแล้ว 

 

4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู.้.. 
ได้แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ชุมชน 

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ความครบถ้วนของการ
ตอบแบบสอบถาม 

 
100 % 

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

 
ด าเนินการแล้ว 

 

 



ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู.้.. 
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตนเอง
ถึงปัจจัยที่ส่งผลในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ความครบถ้วนของ
การตอบ
แบบสอบถาม 

 100 %  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

ด าเนินการแล้ว  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้... 
ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อมาหาแนวทาง
วางแผนป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในปีถัดไป 

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ได้แผนในการป้องกัน
และควบคุมโรคเพื่อ
ด าเนินการในปีถัดไป 

 
100 %  

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

ด าเนินการแล้ว  

7 การเรียนรู้… 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ควบคุมและป้องกันโรค ร่วมกันวางแผน 
หาแนวทางเพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในปีถัดไป 

 
พ.ค.-ส.ค60 

 
ได้แผนในการป้องกัน
และควบคุมโรคเพื่อ
ด าเนินการในปีถัดไป 

 
100 % 

 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานวิจัย 380 คน  

นายรัตนศักดิ์  
ทรัพย์เจริญ 

 
ด าเนินการแล้ว 

 

 
ผู้รับผิดชอบ :                                             ผู้ทบทวน : 
         
               (................................................)                  (.................................................) 
                (นายรัตนศักดิ์  ทรัพย์เจริญ)                         ( นายโกวิทย์  พยัควิเชียร ) 
            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                      สาธารณสุขอ าเภอตาคลี  
            ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้              ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 

 
ผู้อนุมัติ 
 
                        (.................................................) 
                              (นางสาวศรุตา  ช่อไสว) 
                             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลตาคล ี
                          ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) 

 

 

 

 



 

 

การจัดการความรู ้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  
 

 

 

 

 

 

โดย 

นายรัตนศักดิ์  ทรัพย์เจริญ 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 

 

 

 

เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอตาคลี  จ.นครสวรรค ์

พ.ศ.2560 

 

 

 

 



ค าน า 

โรคไขเลือดออกเป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญประเทศ ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้ม
ความรุนแรงของโรคเพิ่มข้ึนโรคไขเลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของหลายประเทศทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย  การด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออกก าหนดตัวช้ีวัดให้อตัราปวยไม่เกิน 50ต่อ
ประชาชนแสนคน และกรมควบคุมโรคติดตอไดก าหนดวาหากพื้นที่ใดพบผปู่วยเปนประจ าหรือผู้ป่วยติดตอกัน 
3 ปี ถือวาเปนพื้นที่เสี่ยงสูงอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบผปูวยไข้เลือดออกสูงกว่าเป้าหมาย ในปี 2558 
จึงมีความสนใจศึกษาระดับการมีส่วนรวมของประชาชนในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ในอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยอาชีพ รายไดระดับการศึกษา ประสบการณ์การเจ็บปวยด้วย
โรคไขเลือดออกและการไดรับการสนับสนุนในแตละข้ันตอน เพี่อจะน าผลจากการศึกษาครั้งนี้ไปเปน 
แนวทางและประยุกตใช้ในการวางแผนด าเนินการและพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ
โรคอื่นๆ ในอันที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานสุขภาพของประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตอ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกระหว่างอาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการเจ็บป่วยด้วยโรคไขเลือดออกการไดรับการสนับสนุนในแต่ละข้ันตอน 
 

 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกใน อ าเภอตาคลี   
จังหวัดนครสวรรค์     
2. น าไปวางแผนป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออกเชิงบูรณาการโดยมีส่วนรวมของประชาชน 
3. เปนแนวทางและประยุกต์ใช้ในการวางแผนด าเนินการและพัฒนารูปแบบการปองกัน 
ควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นที่ให้สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
 

 

 

วิธีด าเนินการ 

1. ด าเนินการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 
2. การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่รับผิดชอบในพื้นที่ เก็บ
ข้อมูลของการศึกษาในครั้งนี ้
3. รวบรวม  และ บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง และ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับการมีส่วน
ร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการค านวณค่าทางสถิติด้วยโปรแ กรมส าเร็จรูป  
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา โดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงบนมาตรฐานในการอธิบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคเลือดออก 
 2) สถิติอ นุมานเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ตามตัวแปรที่ศึกษา ในการทดสอบตัวแปรอิสระที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม และ t-test และ F-test 
ส าหรับตัวแปรอิสระที่จ าแนกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 %หรือระดับนัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 

 

 

สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อแยกรายข้ันตอนพบว่าข้ันตอนการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับสูงสุด และระดับการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการด าเนินงานต่ าสุด  

 เปรียบเทียบระหว่าง อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกพบว่าประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
และการได้รับการสนับสนุนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกประสบการณ์การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

 

 

 

 


