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บทคัดยอ 
 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีม

เฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ระดับอําเภอ 
ในกรณีโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 กลุมตัวอยางท่ีศึกษาคือทีม SRRT ระดับ
อําเภอ ของ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 196 ทีม ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย 
(simple random sampling) ผูตอบแบบสอบถามคือหัวหนาทีมหรือผูรับผิดชอบหลักของทีม SRRT 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และผาน
การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคาดัชนีความตรงของเน้ือหาเทากับ 
0.94 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษามาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอ ในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางผานเกณฑ
มาตรฐานทีม SRRT ในระดับพื้นฐานและระดับดี รอยละ 51.02 และ 28.06 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง
รอยละ 20.92 ไมผานเกณฑ เม่ือจําแนกตามมาตรฐานเปนรายดาน พบวามาตรฐานดานความเปน
ทีมงาน กลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและระดับดี รอยละ 46.43 และ 26.53 ตามลําดับ  
ไมผานเกณฑ รอยละ 27.04 มาตรฐานดานความพรอม กลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและ
ระดับดี รอยละ 10.20 และ 67.86 ตามลําดับ ไมผานเกณฑ รอยละ 21.94 มาตรฐานดาน
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ความสามารถการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางผานเกณฑในระดับพื้นฐานและระดับดี รอยละ 23.37 
และ 68.22 ตามลําดับ ไมผานเกณฑ รอยละ 8.41 มาตรฐานดานผลงาน พบวากลุมตัวอยาง 
ผานเกณฑระดับพื้นฐานและระดับดี รอยละ 1.87 และ 70.09 ตามลําดับ ไมผานเกณฑ รอยละ 28.04
ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวายังคงมีความจําเปนในการพัฒนาศักยภาพของทีม SRRT ระดับอําเภอ 
โดยเฉพาะในดานความเปนทีมงาน ดานความพรอม และดานผลงานการสอบสวนโรค  
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to determine the performance in public health emergency 
response in the case of Influenza A H1N1 of the Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) 
at district level in north eastern region. The samples were 196 SRRT teams at district level in 20 
provinces in north eastern region selected by simple random sampling. A questionnaire was 
answered by a chief or a principle responsible personnel of each SRRT. The instrument was a 
questionnaire constructed by researcher based on literature review. The content validity was 
reviewed by 3 experts. The content validity index was 0.94. The data were analyzed using 
descriptive statistics.  
 The results of this study revealed that 51.02% and 28.06% of the sample passed the 
standard of SRRT at basic and good levels respectively, 20.92% did not pass the standard. When 
consider by each standard, in teamwork standard, 46.43% and 26.53% of the sample passed the 
standard at basic and good levels respectively, 27.04% did not pass. In preparedness standard, 
10.20% and 67.86% of the sample passed the standard at basic and good levels, 21.94% did not 
pass. In working ability standard, 23.37% and 68.22% of the sample passed the standard at basic 



ช 

and good levels, 8.41% did not pass. In work output standard, 1.87% and 70.09 % of the sample 
passed the standard at basic and good levels, 28.04% did not pass. 

The results of this study reflected the necessity in strengthening the potentiality of SRRT 
at district level, especially in team working, preparedness and outbreak investigation. 
 


