รายงานการศึกษา

เรื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
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เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2561 - 5 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก

คานา
การศึกษาเรื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเป็นการศึกษาเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรกองควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพในภาวะฉุ ก เฉิ น กรมควบคุ ม โรค จ าแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์การฝึกอบรม
ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนถึงการปฏิบัติงานในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ข ซึ่งการจัดการภาวะฉุกเฉินไม่ว่า จะมีสาเหตุจากโรคหรือภัยสุ ขภาพย่อมมี
ผลกระทบต่อประชาชน และผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดังกล่าว ดังนั้น จาเป็นต้องใช้การประสานความ
ร่วมมือกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าภาคส่วนของรัฐหรือเอกชน จึงจะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
มุ่งหวังได้
นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค
นักศึกษาหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
เมษายน 2562
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบั บ นี้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งลงได้ ด้ว ยดี ด้ ว ยความช่ว ยเหลื อ เป็ น อย่ างดี จากผู้ ช่ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล ที่ได้เสียสละเวลาให้คาปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใ น
การศึกษาตลอดจนเป็นกาลังใจด้วยดีมาโดยตลอด ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
ผู้อานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ที่ให้โอกาสผู้ศึกษามาเข้ารับการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ และขอขอบคุณบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทุ กท่านที่กรุณาเสียสละ
เวลาในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นนักบริหารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 15 ซึ่งช่วยเหลือและ
เป็นกาลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง
ขอกราบขอบพระคุณมารดา และพี่น้องที่ให้กาลังใจในการศึกษาอบรมครั้งนี้จนสาเร็จ
สุ ด ท้ า ยขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ และครู ฝึ ก ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช า ตลอด
ระยะเวลาที่ผู้ศึกษามาเข้าฝึกอบรม ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่เป็นแหล่งให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองเป็นอย่างดียิ่ง จนทาให้งานวิจัย ฉบับนี้สาเร็จลง
ด้วยดี
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภั ยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุม
โรคและภัย สุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ปัจจัยที่มีผ ลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์
การทางาน ประสบการณ์การฝึกอบรม ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประสบการณ์การทางาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการอยู่
เวรตระหนักรู้สถานการณ์ ประสบการณ์ในการอยู่เวรสอบสวนโรค และประสบการณ์ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข ประสบการณ์การเข้าฝึ กอบรม ได้แก่ ด้านระบาดวิทยา/ด้าน EOC&ICS/การใช้โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ต /การจั ดการภาวะฉุ กเฉิ น ทางสาธารณสุ ข /ภาษาอั งกฤษเพื่ อการปฏิ บั ติ งาน/
โลจิสติกส์/การบริหารหรืออานวยการ/แผนงานหรือยุทธศาสตร์ /อื่นๆ ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ EOC/ICS ในต่างประเทศ ตัวแปรตามคือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยตั้งสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 2) ประสบการณ์
การทางานที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 3) ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมที่
ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริ มาณ ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะในบุคลากร กอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอบเขตด้านเวลาอยู่ในเดือน
มกราคม – มีนาคม 2562 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน (กอง ครฉ.) จานวน 55 คน ขนาดตัวอย่าง คานวณจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้
จานวน 49 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้ Google
Form แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3) ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ทาการทดสอบคุณภาพเครื่องมือได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.954
ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (กอง ครฉ.) ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.6 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 57.2 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 67.3 ต าแหน่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ร้ อ ยละ 44.9
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นช่ ว ง 1-5 ปี ร้ อ ยละ 44.9
ประสบการณ์การทางานของบุคลากร พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์สอบสวนโรค ร้อยละ 44.9 ประสบการณ์ปฎิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ร้อยละ 49.0 ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม พบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมในด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร้อยละ 53.1 ประสบการณ์
ในการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ ร้อยละ
75.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าความคิดเห็นอันดับที่ 1 ที่ระดับมากใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของกลุ่ม/ฝ่าย ค่าเฉลี่ย 3.80 (SD = 1.00) อันดับที่ 2 คือ

ง
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.76 (SD = 0.85) อันดับที่ 3 คือ
การประสานงานภายใน/นอก หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.53 (SD = 0.92) คะแนนในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.97 (SD = 1.15) ผู้ตอบความคิดเห็นในระดับที่น้อยคือ การปฏิบัติงานในการสื่อสาร
ความเสี่ยง ค่าเฉลี่ย 2.41 (SD = 1.00) และในการปฏิบัติงานในทีมสอบสวนโรค ค่าเฉลี่ย 2.35 (SD = 1.15)
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรที่เพศแตกต่างกัน กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี กับปริญญาโทมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การทางานที่ต่างกัน พบว่าประสบการณ์อยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT),
ประสบการณ์อยู่เวรสอบสวนโรคมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่แตกต่างกันมีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม พบว่า บุคลากรประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้าน
EOC/ICS, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต , ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ,
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน, ด้านโลจิสติกส์, ด้านการบริหาร/อานวยการ, ประสบการณ์ในการศึกษาดู
งาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกั บด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ ที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา, ด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านแผนงานและยุทธศาสตร์แตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านระบาดวิทยา
การจัดการภาวะฉุกเฉินและด้านแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ ความชานาญ ซึ่งจะ
เป็ น การสั่ ง สมประสบการณ์ และความรู้แก่ผู้ ปฏิบัติ งานซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็น คนรุ่น ใหม่ใ ห้ มีค วามพร้อมในการ
ปฏิบั ติงานที่ กอง ครฉ.ต่อไปได้อย่ างมีความสุ ขและมีประสิทธิภ าพ อันจะส่ งผลดีต่อประชาชนให้ มีความ
ปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป การศึกษาครั้งนี้มีข้อจากัดเรื่องระยะเวลาการศึกษา ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะทาการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในเชิงลึกยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (กอง ครฉ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีอานาจหน้าที่ คือ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 2) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้าน
วิชาการ เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตรียมความพร้อม และควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ขในขอบข่ายความรั บผิ ดชอบของกรม 3) กาหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย
มาตรการ และคุณภาพมาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 4) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ขให้ แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และประชาชน 5) จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ข รวมทั้ ง สื่ อ สั ญ ญาณเตื อ นภั ย การระบาดของโรค แก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสาธารณชน
6) ดาเนินการร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ข 7) เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น สาธารณสุ ข ในขอบข่ า ยความรั บ ผิ ด ชอบของกรม
8) จัดระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบการรายงานข่าวกรอง เพื่อเตือนภั ยและให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายแก่ผู้บริหาร 9) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC)
ของกรมควบคุมโรค ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมตามนโยบายการเตรียมความพรอมแหง
ชาติ แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติป องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป
พ.ศ.2550 ไดกาหนดใหภัยโรคระบาดในมนุษยจัดเปนสาธารณภัยประเภทหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาท
เป็น National Health Authority ในระบบควบคุมและปองกันโรค การพัฒนาระบบกลไกการเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพ ตอบโตภาวะฉุกเฉินที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ปัจจุบันการเกิดโรคและภัยสุขภาพสงผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งโรคหรือภัยสุขภาพสามารถแพรระบาดขยายวงกว้างสูพื้นที่อื่นได้ ทาใหตองจากัดการเคลื่อนที่ของ
ผูคนและสินคา เกิดเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพที่ส่งผลถึงชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง แบ่งเปน 5 ประเภท ไดแก 1) โรคติดติดต่อที่เป็นการแพรระบาดอยางผิดปกติของโรคติดต่อ
เฉียบพลัน เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคซารส โรคชิคุกุนยา โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคที่เกิดตามฤดูกาล
และโรคประจ าถิ่นที่มีการแพรระบาดอย่ างผิดปกติ เชน ไขเลือดออก ไขหวัดใหญตามฤดูกาล รวมถึงโรคที่
ประกาศไวในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation ; IHR) ใหเปนภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ 2) เหตุการณที่กอใหเกิดการบาดเจ็บและอุบัติภัยที่ส่งผลใหเกิดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต เชน อุบัติเหตุจากการขนสงและโดยสาร (เครื่องบินตก อุบัติเหตุทางรถยนต์ชวงเทศกาลที่มีผู้โดยสาร
จานวนมาก รถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายประสบอุบัติเหตุ การจลาจล สงคราม 3) โรคและภัยสุขภาพที่มา
กับภัยธรรมชาติ (เชน น้ าทวม ลมพายุ ดินโคลนถลม สึ นามิ ) ไดแก โรคฉี่หนู อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ

2
ไฟฟ้าช็อต/ไฟฟ้าดูด การบาดเจ็บจากการพังของสิ่งก่อสร้าง การเสียชีวิตจากการจมน้า 4) ภัยสุขภาพที่เกิดจาก
สารเคมี ซึ่งอาจเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การรั่วไหลออกจากโรงงานอุตสาหกรรม การกอการรายดวย
อาวุธชีวภาพ/อาวุธเคมี การเกิดสงคราม หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน การปนเปื้อนของสารหนูในธรรมชาติ
5) ภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร ที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจานวนมาก
จากการรั่วไหลของกัมมันตรังสีและนิวเคลียร เป็นต้น ปัจจุบันความเสี่ยงของประเทศไทยเนื่องจากการระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพที่เปนเหตุการณฉุกเฉินมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งจากโรคติดตออุบัติใหมหรืออุบัติซ้าที่เกิดขึ้น
แล้วในประเทศ เช่น โรคไขหวัดนก (H5N1) โรคไขหวัดใหญ 2009 โรคมือ เทา ปาก โรคลีเจียนแนร โรคไขปวด
ข้อยุงลาย วัณโรค โรคบรูเซลโลสิส เปนตน โรคติดต่ออุบัติใหมที่อาจแพรมาจากต่างประเทศ เชน โรคไขเหลือง
โรคลิชมาเนีย โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห โรคไขเวสตไนล โรคติดเชื้อไวรัส อีโบลา-มารบูรก (Ebola-Marburg viral
disease) โรคสมองฝอ (variant-Creutzfeldt-JakobDisease ; vCJD) ที่เกิดจากโรคสมองฝอในวัว โรควัวบ้า
(Bovine Spongiform Encephalopathy ; BSE or mad cow disease) โรคที่อาจติดมากับสัตว เชน โรค
ฝดาษลิง (Monkeypox) โรคติดเชื้อที่ใชเป็นอาวุธชีวภาพ เชน แอนแทรกซ์ ไขทรพิษ และกาฬโรค โรคติดต่อ
อุบัติใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคจากการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคจากเชื้อดื้อยา
ชนิดใหม ประเทศไทยจึงจาเป็นตองมีศักยภาพในการดาเนินงาน “ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน”
รวมทั้งเตรียมการจัดการภาวะฉุกเฉิน รองรับการระบาดของโรคติดตออันตราย โรคติดตออุบัติใหมและภัย
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่ กอง ครฉ. ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยบุคลากรมาจาก 2 หน่วยงาน ใน
สังกัดกรมควบคุมโรค คือ จากสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ประมาณ 40 คน และจากกลุ่ม
งาน EOC สานักระบาดวิทยา ประมาณ 10 คน ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี กอง ครฉ. ได้ดาเนินการเปิด EOC
กรมควบคุมโรคเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งโรค/ภัยสุขภาพที่สาคัญ ได้แก่ การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัด และเหตุการณ์ล่าสุดเป็นสาธารณภัยจากพายุปาบึก เมื่อต้นเดือนมกราคม
2562 ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นภัยธรรมชาติที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่ทาหน้าที่
โดยตรงและเกี่ยวข้องซึ่งได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์มาเป็นลาดับ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับกระทรวง ที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วั นที่ 2
มกราคม 2562 เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการตอบ
โต้ภ าวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุ ขดัง กล่ าว การร่ว มมือ และประสานงาน สนั บสนุ นความช่ ว ยเหลื อ ระหว่า ง
หน่วยงานส่วนกลาง เขตสุขภาพ และจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกัน กอง ครฉ. ได้เปิด EOC กรม
ควบคุมโรคเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนสานักงานป้องกันควบคุม
โรค (สคร.) ในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ สคร. 5, 6, 11 และ 12
เพื่อให้การสนับสนุนจั งหวัดในเขตรับผิดชอบต่อไป รวมทั้งการเฝ้าระวัง ติดตามการระบาดของโรคและภัย
สุขภาพหลังจากพายุและน้าท่วม และป้องกันควบคุมการระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง
เหตุการณ์ ภัย
พิบัติจากพายุปาบึก กอง ครฉ. ได้ระดมสรรพกาลังของบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งสถานการณ์สงบอย่าง
ที่ไม่เคยดาเนิ นการมาก่อน ซึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ขให้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เกิดผลดีแก่ประชาชน จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในปฏิบัติงาน ทั้งทางด้าน
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทักษะและประสบการณ์ในการทางาน และเนื่องจากกอง ครฉ.เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ได้
เพียงระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีบุคลากรมาจากต่างหน่วยงานซึ่งต้องมาปฏิบัติงานเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขให้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคดังกล่าว
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์ การ
ฝึกอบรม

ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตด้ำนประชำกร การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในบุคลากร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตด้ำนเวลำ มกราคม – มีนาคม 2562

ประโยชน์ที่ได้รับในกำรศึกษำ
1. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ที่เหมาะสมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
2. ผลการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรส าหรับการ
ดาเนินงานเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค” การศึกษานี้ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวม และประมวลเอกสารต่างๆ โดยแยก
ออกเป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
1.1 ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานใดๆให้สาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ที่รับผิดชอบงานจะต้องมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างดี องค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยของการปฏิบัติงานที่ดีของบุคคล
คื อ ความสามารถ ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งก าหนดสมรรถนะ ของบุ ค คลในการท างานเพื่ อ องค์ ก ร
ความสามารถเป็นอิทธิพลที่มีผลต่อลักษณะของตัวบุคคล ผลงานขององค์กรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลในองค์กร (J.W. Hunt 1979 :1, อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์ 2536 : 54)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 773, 801) กล่าวไว้ว่า ความสามารถ
หมายถึง คุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิ บัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ
ความสามารถในภาษาไทยหลายคา ได้แก่ สมรรถภาพ หรือ สมรรถนะ เป็นต้น
พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับ เอ.ยู.เอ (Longman Dictionary of American English
A.U.A. Edition, อ้างถึงใน ขวัญเรือน วัฒนา 2534:19) ให้ความหมาย ความสามารถ คือ พลังและ
ความชานาญหรือทักษะที่จะทา ที่จะคิด หรือกระทาอะไรๆก็ตาม (Ability : power and skill
especially to do, think, make.) ส่วน “Performance” คือ การปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลงาน
(Performance : the action of doing or carrying out a piece of work)
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2521:82) กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นเครื่อง
กาหนดการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น เป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทางาน
อมร นนทสุต (2548) กล่าวว่า ความสามารถ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งความสามารถของมนุษย์
เป็นผลมาจากสิ่ง 3 ประการคือ ความสามารถด้านสติปัญญา ประสบการณ์การศึกษา และการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดพัฒนาการและทักษะ
สมจิตต์ สุพรรณทัศน์ (2527 : 97) ให้ความหมาย “การปฏิบัติ” ว่าเป็นปฏิกิริยา หรือ
กิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด ของสิ่ ง มี ชีวิ ต จะสั ง เกตได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ก็ ต าม รวมทั้ ง ที่ มี อ ยู่ ภ ายในและแสดงออก
ภายนอก และประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520 : 10-11) ได้ให้ข้อคิดว่า “พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ” เป็น
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การใช้ความสามารถที่แสดงออกทางร่างกาย รวมทั้งการปฏิบัติและพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกต
ได้ ในสภาวการณ์หนึ่งๆ หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า คือ บุคคลไม่สามารถปฏิบัติได้ทันที แต่
คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา ต้อง
อาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆเป็นส่วนประกอบทั้งทางความรู้และทัศนคติ สามารถประเมิ นผลได้ง่าย
แต่กระบวนการในการที่จะก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน
นพมาศ ศรีอนุชิต (2549 : 17) ได้สรุป ความสามารถในการปฏิบัติ หมายถึง การที่บุคคล
มีความรู้ ความคิด และเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสามารถทาสิ่งนั้นได้อ ย่างถูกต้องโดยมีใจ
รักงานและเห็นคุณค่าในวิชาชีพที่ตนทา ซึ่งเป็นผลจากการที่บุคคลเรียนรู้ได้ประสบการณ์ หรืออบรม
จนพัฒนาตนเองได้ และแสดงออกมาอย่างเหมาะสมในการที่จะกระทาหรือแก้ปัญหาการทางานของ
ตนเองตามบทบาทที่เป็นอยู่
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2522 : 131-132) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของมนุษย์ว่ามาจากสิ่งสาคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถทางสมอง ประสบการณ์ การศึกษา และ
การอบรม การมีประสบการณ์ และรู้จักจัดความสามารถของตนเองได้ ย่อมทาให้บุคคลสามารถปฏิบั ติงานได้ดี
แต่จานวนปีที่เคยปฏิบัติงานมาไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าคนที่ทางานนานกว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่
ทางานน้อยกว่า ทั้งนี้เพราะแต่ละวันที่ทางานย่อมมีประสบการณ์ต่างกัน
ชม ภูมิภาค (2526 : 13) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
แตกต่ า งกั น ทั้ ง สติ ปั ญ ญา สมรรถภาพทางร่ า งกายที่ บุ ค คลได้ รั บ การถ่ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรมจากยี น ใน
โครโมโซม และด้านสิ่งแวดล้อมจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น พฤติกรรมการทางานจึงแตกต่างกัน
ไป และทาให้ประสบผลสาเร็จแตกต่างกัน
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลและผลการปฏิบัติงาน
การศึกษาลักษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่กาหนดถึงผลปฏิบัติงาน โดยพฤติกรรมใดๆนั้น
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ เช่น
1.3.1 อายุ (Age) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดความแตกต่าง ทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรม
ปรมะ สตะเวทิน (2539) ได้อธิบายว่า คนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดที่จะชอบความอิสรเสรี ยึดถือ
อุ ด มการณ์ ใจร้ อ น มองโลกในแง่ ดี ขณะเดี ย วกั น คนที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า จะมี ค วามคิ ด อนุ รั ก ษ์ นิ ย มท าอะไร
ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายมากกว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้คนที่มีอายุมากกว่าย่อมมีประสบการณ์ที่มากกว่า มีค วาม
ผูกพันและมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่อายุน้อย
1.3.2 เพศ (Sex) เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ได้มาแต่กาเนิด จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลาย
เรื่องแสดงให้เห็นว่าเพศชายและเพศหญิงมีความคิด ทัศนคติและค่านิยมที่แตกต่างกันเนื่องจากวัฒนธรรม
สังคม ได้กาหนดบทบาทไว้ต่างกันจึงส่งผลให้พฤติกรรมไม่เหมือนกัน อาจกล่าวได้ว่าเพศเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานแตกต่างกัน
1.3.3 การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้บุคคลมีการ
แสดงออกของพฤติกรรมแตกต่างกัน ในยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป ระบบการศึกษาที่แตกต่างกั น ความรู้สึกนึกคิด
อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกัน โดยบุคคลมักสนใจหรือยึดถือแนวความคิดในสาขาที่ศึกษามาเป็น
ส าคัญ และบุ คคลยั งมี ลั กษณะบางประการที่ แสดงหรือ บ่งชี้ถึ งพื้นฐานการศึก ษาหรื อสาขาวิช าที่เรี ยนมา
เนื่องจากสถาบันการศึกษาก็เป็นสถานที่กล่อมเกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่ต่างกัน รวมทั้งอาจารย์ครูผู้ฝึกสอนก็
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มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรี ยน โดยการสอดแทรกความรู้สึ กนึกคิดของตนเองให้ กับผู้ เรียน ส่ งผลให้เกิด
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
1.4 โครงสร้างภายในกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนับวันจะเกิดบ่อยขึ้น และแต่ละครั้งทวีความรุนแรง การเกิดสึนามิใน
ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2547 การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี พ.ศ. 2552 การเกิดน้าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 การติด
เชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ปี พ.ศ. 2557 ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. 2558 รวมถึงการเกิดการระบาดของโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต้ และการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาลในปี
พ.ศ. 2558 ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ มี โ อกาสไปศึ ก ษาดู ง าน ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น หรื อ Emergency
Operation Center (EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ หรือ Incident Command System (ICS) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือสาคัญที่นานาชาติยอมรับและสนับสนุนให้ประเทศต่างๆนาไปใช้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข และเห็นว่าเป็นระบบที่สาคัญและจาเป็นที่ควรเรียนรู้และนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของ
สังคม ผู้บริหารระดับสูงจึงได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาเรื่องนี้อย่า งจริงจังในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
กรมควบคุมโรคได้จัดทา “กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ.2559-2564” ซึ่งได้อธิบายถึงสาธารณภัย ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
(EOC&ICS) แผนพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค และได้พัฒนาการดาเนินงานมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
กรมควบคุมโรคให้มีความรู้ พื้นฐานด้าน EOC/ICS ทุกคน นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการดาเนินงานไปสู่ระดับ
จังหวัด ในปี พ.ศ. 2560-2561 จึงได้กาหนดให้ เป็นตัว ชี้วัดตามคารับรองของกระทรวงสาธารณสุ ข และ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลในการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคได้จัดตั้ง “กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ” อย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 สาหรับดาเนินภารกิจการจัดการภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
(การเฝาระวังเหตุการณฉุกเฉิน การเตรียมความพรอม การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการดาเนินการเพื่อใหเหตุ
การณเขาสู ภาวะปกติ) เป็นกลไกเฉพาะรองรั บเมื่อเกิดโรคติดตออุบัติใหม/อุบัติซ้า และภัยสุขภาพที่คุกคาม
ความมั่นคงในชีวิตและเศรษฐกิ จของประชาคมโลกในปจจุบัน โดยหนวยงานนี้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มากกว่าหนวยงานเดิมที่ปฏิบัติงานในภาวะปกติ การปฏิบัติงานเฝาระวังเหตุการณฉุกเฉิน การเตรียมความ
พรอมรองรับ การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการดาเนินการเพื่อ ใหเหตุการณเขาสูภาวะปกติ จึงเปนกลไกสาคัญ
ในการปกปองประชาชนใหปลอดภัย จากโรคและภั ยสุ ขภาพในภาวะฉุ กเฉิน และช วยลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดแกประเทศได
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วยผู้บริหารคือ ผู้อานวยการ และรอง
ผู้อานวยการ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปของหน่วยงาน
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งาน
พัสดุและยานพาหนะ
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1.4 ติดตามและประเมินงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
และยานพาหนะ
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีหน้าที่
2.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน
2.2 จัดทาคางบประมาณ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2.3 จัดทาตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางคารับรองปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรค
2.4 จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2.5 ดาเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.6 จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
2.7 ดาเนินงานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
2.8 ประสานการดาเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมรวมขององค์กร
2.9 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2.10 ประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สรุปผล การจัดทาข้อเสนอแนะ
2.11 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ มีหน้าที่
3.1 วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ของโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน
3.2 คาดการณ์ และพยากรณ์สถานการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภัย
3.3 เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
3.4 จัดทาสรุปรายงานเหตุการณ์และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สาคัญ
3.5 รายงานเหตุการณ์เร่งด่วนตาม Director Critical information Requirement ให้
ผู้บริหารทราบ
3.6 จัดทาข้อเสนอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ผู้บริหาร
พิจารณาตัดสินใจ
3.7 ประสานข้อมูลกับทีมปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีข้อมูลที่
รวดเร็วและทันเหตุการณ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติการ
3.8 เสนอความเห็นทางยุทธศาสตร์เพื่อการควบคุมภาวะฉุกเฉินร่วมกับทีมยุทธศาสตร์
3.9 จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์กับภาคีเครือข่าย
3.10 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล มีหน้าที่
4.1 กาหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
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4.2 จัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Operational Plan
หรือ All Hazards Plan)
4.3 ประเมินศักยภาพการจัดการภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานเครือข่าย
4.4 ทางานร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ของระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อจัดทา Incidence
Action Plan เพื่อการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
4.5 ประสานทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาแนะนาด้านวิชาการ และยุทธศาสตร์ กับผู้
บัญชาการเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์
4.6 กากับติดตามกิจกรรมและการดาเนินการต่างๆ ของกลุ่มภารกิจต่างๆ ของระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
4.7 ดาเนินการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
4.8 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่
5.1 ประสานงาน สนับสนุนการจัดระบบการปฏิบัติการภาคสนามในการรับมือภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
5.2 ประสานงานในการจัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มภารกิจตามระบบ
บัญชาการของกรมควบคุมโรค
5.3 ประสานงานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนามในทุกด้าน ทั้งทางด้าน
การเดินทาง ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ด้านการจัดส่ง specimens
5.4 สนับสนุนองค์ความรู้ มาตรฐาน แนวทางในการป้องกันควบคุมโรค เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน
5.5 ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานภาคสนาม
5.6 ประสานงาน สนับสนุนทีมปฏิบัติการในการหาสาเหตุ/ปัจจัยที่อาจส่งผลถึงการ
แพร่กระจายของปัญหา และแนวทางการควบคุมปัญหา
5.7 ประสานงาน สนับสนุนการจัดการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่
5.8 จัดระบบ และทาการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
5.9 ประสานการสื่อสารและรายงานสถานการณ์ให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้เป็นระยะ
5.10 จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ
5.11 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6) กลุม่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
มีหน้าที่
6.1 พัฒนาระบบและกลไกบริหารจัดการและการประสานเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉิน
สาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมโรค
6.2 จัดทาแผนพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถดาเนินงานรับมือภาวะฉุกเฉินได้ตาม
ระบบบัญชาการเหตุการณ์
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6.3 ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานเครือข่ายให้สามารถดาเนินงานรับมือภาวะ
ฉุกเฉินได้ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
6.4 เป็นผู้ประสานงานหลักกับกลุ่มภารกิจต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์
6.5 เป็นผู้ประสานงานหลักกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอื่น
6.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
7) กลุ่มจัดการคลังเวชภัณฑ์ ทรัพยากรและส่งกาลังบารุงมีหน้าที่
7.1 จัดทาแผนสารองเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
7.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสารองเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์
และทรัพยากรต่างๆ ตามแผนที่กาหนดไว้
7.3 จัดทาแผนการกระจายเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน
7.4 ดูแลการกระจายเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม และจัดส่งเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการอย่างรวดเร็ว
7.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
จากบทบาทหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน จึงเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสาหรับบุค ลากรกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ของในแต่ละกลุ่มงานอันมีลักษณะที่เฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามกรม
ควบคุมโรคมีนโยบายให้แพทย์ /นักวิชาการสาธารณสุขจากกอง/สานักวิชาการที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมควบคุม
โรคให้มีความสามารถปฏิบัติงานด้านตระหนักรู้สถานการณ์ รวมถึงการสอบสวนโรค
2. วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ (2556) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ ศึกษากรณีแรงจูงใจ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน จะมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงมาก
ร้ อ ยโท ธกรศัก ดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2556) ได้ ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พบว่า ความแตกต่างด้านอายุ อายุการ
ทางานมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่แตกต่างกัน โดยพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี กลุ่มที่มีอายุงาน
50 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 30,0001 – 40,000 บาท มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ากลุ่มอื่น
ปวีนิตย์ มากแก้ว (2557) ได้ทาการศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการทางาน ด้านการ
บริการที่ดี ด้านการทางานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความสามารถและทักษะในการทางาน ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในด้านการติดตามความรู้ใหม่ๆในสาขาอาชีพของตน หรืองานที่
เกี่ยวข้องด้านความเชี่ยวชาญ ทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง ไม่มีอิทธิต่อสมรรถนะการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ส่วนในด้านความรู้วิทยาการ หรือ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ระพีพรรณ อินหลี . (2558 : 53) ได้ทาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยความสามารถของ
หัวหน้างาน และปัจจัยนโยบายการบริหารจัดการที่มีต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
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กสิกรไทย สานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ ที่มีต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ การทางานตรงของผู้ ศึกษาเองใน
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น สึนามิ น้าท่ว ม การสอบสวนอุบัติเหตุขนส่ งรถโดยสาร ที่มีผู้คน
จานวนมาก โรคระบาดสาคัญ เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคอีโบลา การติดเชื้อไวรัส
ซิกา เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์การทางานและทักษะตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2541 ที่เริ่มมาปฏิบัติงานที่สานักระบาดวิทยาในด้านการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance)
ระยะเวลา 4 ปี และด้านการเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยามายาวนานถึง 16 ปี ก่อนจะมาปฏิบัติ
หน้าที่ ณ กอง ครฉ. ผู้ศึกษาจึงสรุปได้ว่าความสามารถเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิ บัติกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติงานของมนุษย์ นอกจากความสามารถทางร่างกาย ด้านสมองแล้ว
ประสบการณ์ การศึกษา และการอบรม ทาให้คนเกิดความรู้ ทักษะ ความชานาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความ
แตกต่างในแต่ละบุคคลที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานแต่ละด้านย่อมมีบริบทแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของบุ ค คล องค์ ก ร/หน่ ว ยงาน บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะองค์ ก รซึ่ ง เป็ น กรอบส าหรั บ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอาจเหมือนหรือแตกต่างกันได้

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเรื่อง ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ

ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ตัวแปรตาม

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ในการอยู่เวร SAT
ประสบการณ์ในการอยู่เวรสอบสวนโรค
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม
ด้านระบาดวิทยา/ด้าน EOC&ICS/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต/การจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข/ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน/โลจิสติกส์/การบริหารหรือ
อานวยการ/แผนงานหรือยุทธศาสตร์/อื่นๆ
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมเกี่ยวกับ EOC/ICS ในต่างประเทศ
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นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาตรงกันในข้อความที่จะต้องอ้างอิงหรือกล่าวถึง ผู้
ศึกษาจึงกาหนดนิยามศัพท์ปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
1. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)
หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค (Department of Disease
Control’s EOC) เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากร
ให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทางานและอุปกรณ์
ที่ใช้ในการทางานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วย
2. ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) หมายถึง ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ กรมควบคุมโรค ที่ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจต่างๆ ตามความจาเป็นกับเหตุการณ์
โรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้น
3. ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการ
ที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ
4. ทีมสอบสวนโรค (Joint Investigation Team : JIT) หมายถึง ทีมสอบสวนโรคของกรม

ควบคุมโรค ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพ เพื่อ ยืนยันการวินิจฉัย การระบาดของโรค หาสาเหตุ การ
ระบาด ดาเนินการควบคุมโรค ป้องกัน และหาแนวทางแก้ไขที่ ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการรายงาน
ผลการสอบสวนโรคให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บุคลากร หมายถึง บุคลากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รวมถึง
ผู้ที่มาช่วยราชการที่กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
6. อายุ หมายถึง อายุของบุคลากร แบ่งกลุ่มอายุเป็น อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 26
- 30 ปี 31 - 35 ปี 36 - 40 ปี 41 - 45 ปี 46 - 50 ปี 51 - 55 ปี และ 56 - 60 ปี
7. เพศ หมายถึง เพศของบุคลากร แบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง
8. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
9. ตาแหน่ง หมายถึง ตาแหน่งของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งของสายงานข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
10. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่
บรรจุ แต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า
20 ปี
11. ประสบการณ์การทางาน หมายถึง 1) บุคลากรเคยมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานในทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการ
อยู่เวร SAT หรือ 2) บุคลากรเคยมีประสบการณ์ในการสอบสวนโรคตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
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ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการอยู่เวรสอบสวนโรค
หรือ 3) บุคลากรเคยมีประสบการณ์ การ
ปฏิบัติงานฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบ่งเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
12. ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม หมายถึง บุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยกรม
ควบคุมโรค หรือจากหน่วยงานนอกกรมอื่นๆ ทั้งที่เป็นของรัฐ หรือ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง
หลักสูตรออนไลน์ ตามเนื้อหาที่ระบุในแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านระบาดวิทยา ด้าน EOC/ICS ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร/อานวยการ ด้านแผนงาน
และยุทธศาสตร์ ด้านอื่นๆ (ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) หรือ บุคลากรเคยมีประสบการณ์ในการศึกษาดู
งาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ มี ไม่มี อื่นๆระบุ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์การทางานที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน

บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาความสามารถของบุคลากรกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน โดยใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นโดยปรับปรุงมาจากการศึกษาวิจัย ที่มีผู้ อื่น
ศึกษาวิจัยไว้ก่อนแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน (กอง ครฉ.) จานวน 55 คน (ข้อมูลจาก กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ณ วันที่ 31
มกราคม 2562)
3.2 กลุ่มตัวอย่ำง
ขนำดตัวอย่ำง คานวณขนาดตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553:47-49) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5
ได้จานวน 49 คน
ดังนี้
n=
n = ขนาดตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
N = ประชากรที่ศึกษา
e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ซึ่งกาหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05
แทนค่าในสูตร
n=
n = 48.35
ผู้ศึกษาเก็บตัวอย่างครั้งนี้ 49 คน
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง แบบง่าย Simple Random Sampling
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้ Google Form โดย
ทาการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ แบ่งออกเป็น เพศชายและเพศหญิง
2. อายุ เป็นจานวนปีเต็ม
3. ระดับการศึกษาสูงสุด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท ปริญญาเอก
4. ตาแหน่งในปัจจุบัน ให้ระบุ
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน แบ่งเป็น 6 ช่วง ได้แก่ น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10
ปี 11-15 ปี 16-20 ปี มากกว่า 20 ปี
6. ประสบการณ์ในการอยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) แบ่งเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการอยู่เวร SAT
7. ประสบการณ์ในการสอบสวนโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการ
อยู่เวรสอบสวนโรค
8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มี ไม่มี ไม่ ได้มี
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
9. ประสบการณ์ในการเข้ารั บการฝึ กอบรมด้านระบาดวิทยา ด้าน EOC/ICS ด้านการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติง าน ด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร/อานวยการ ด้าน
แผนงานและยุทธศาสตร์ ด้านอื่นๆ (ให้เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
10. ประสบการณ์ ในการศึ กษาดูงาน/ประชุ ม /การฝึ กอบรมที่เ กี่ยวกับด้ าน EOC/ICS ใน
ต่างประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ มี ไม่มี อื่นๆระบุ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน
เกณฑ์กำรให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ
ระดับ 5 = ความสามารถในการปฏิบัติงานมากที่สุด (หมายถึง ผู้ ตอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ด้วยตนเองมากที่สุด โดยไม่ต้องมีผู้กาหนดงานให้หรือให้คาแนะนา)
ระดับ 4 = ความสามารถในการปฏิบัติงานมาก (หมายถึง ผู้ตอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วย
ตนเองมาก โดยต้องได้รับคาแนะนาเพียงเล็กน้อย)
ระดับ 3 = ความสามารถในการปฏิบัติงานปานกลาง (หมายถึง ผู้ตอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้น
ด้วยตนเองปานกลาง โดยต้องมีผู้กาหนดงานให้หรือให้คาแนะนาที่เหมาะสมมากขึ้น)
ระดับ 2 = ความสามารถในการปฏิบัติงานน้อย (หมายถึง ผู้ตอบสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วย
ตนเองน้อย โดยต้องมีผู้กาหนดงานให้ทาหรือให้คาแนะนาอย่างมาก)
ระดับ 1 = ความสามารถในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด (หมายถึง ผู้ตอบไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วย
ตนเอง จนกว่าจะมีผู้กาหนดงานให้ทาหรือต้องให้คาแนะนาตลอดเวลา)
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 20 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงานในทีมตระหนักรู้สถานการณ์
2. การปฏิบัติงานในทีมสอบสวนโรค
3. การจัดทาสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร (Executive Summary)
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4. การปฏิบัติงานในการสื่อสารความเสี่ยง
5. การประสานงานภายใน/นอก หน่วยงาน
6. การปฏิบัติงานในการสนับสนุน (Logistics)
7. การปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผน
8. การปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์
9. การปฏิบัติงานในการบริหาร
10. การปฏิบัติงานด้านบุคลากร/ทรัพยากรบุคคล
11. การปฏิบัติงานด้านธุรการ
12. การถ่ายทอดความรู้/การสอน
13. การจัดการดูแลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางสาธารณสุข
14. การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน
15. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆก่อนเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
16. การปฏิบัติงานภายใต้โครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
17. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
18. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
19. การจัดการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
20. การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของกลุ่ม/ฝ่าย
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
3.4 กำรตรวจสอบเครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส่งให้บุคลากรในกองอื่นที่สังกัดกรมควบคุมโรค 33 คน
นามาทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ในตัวแปรความสามารถในการปฏิบัติ งาน โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ได้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.954
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ส่ งลิ งค์ของแบบสอบถามไปให้บุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ทาง Line Application ของแต่ละคน เพื่อให้ผู้ตอบเข้าไปตอบแบบสอบถาม
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แบบสอบถามได้รับการตอบจานวน 49 คน ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูล แล้วนาข้อมูลจากตารางคาตอบในระบบ Google Form ไปจัดการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.7.1 สถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง แจกแจงความถึ่ ร้อยละ ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : SD) เพื่อวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง และวัดการกระจายของข้อมูล
แบบสอบถำมส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ (ชาย หญิง) อายุ
(ปี) ระดับการศึกษาสูงสุด (แบ่งกลุ่มเป็น ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโท ปริ ญญา
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เอก) ตาแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี
16-20 ปี มากกว่า 20 ปี) ประสบการณ์ในการอยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness
Team) ประสบการณ์ในการสอบสวนโรค ประสบการณ์ใ นการปฏิบัติ งานฉุกเฉิ นทางสาธารณสุ ข
ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกอบรม (ด้านระบาดวิทยา ด้าน EOC/ICS ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้า นภาษาอัง กฤษเพื่ อการปฏิ บั ติง าน ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการบริ ห าร/อ านวยการ ด้า นแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ ด้านอื่นๆ) ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ใน
ต่างประเทศ
แบบสอบถำมส่วนที่ 2 กาหนดการแปลความหมายความหมายที่จัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553, น.75) ดังนี้
ค่ำเฉลี่ย
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำย
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
น้อย
1.00 - 1.49
น้อยที่สุด
3.7.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กอง
ครฉ. จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการอยู่เวร
ตระหนักรู้สถานการณ์ ประสบการณ์ในการสอบสวนโรค ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรม ประสบการณ์ในการศึกษาดูงานด้าน EOC/ICS ใน
ต่างประเทศ โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare mean) ใช้สถิติ Independent Samples t-test
แบบสอบถำมส่วนที่ 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลจาก
แบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 49 คน จากประชากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน ทั้งหมด 55 คน คิดเป็นร้อยละ 89 และกาหนดสัญลักษณ์และตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
n

แทน จานวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)

SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t

แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบ (t-Deviation)

F

แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงความถี่แบบ (F-Deviation)

SS

แทน ผลรวมกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)

MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
Df

แทน องศาแห่งความอิสระ (Degree of Freedom)

LSD แทน Lest Significant Difference)
Sig. แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติเพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐาน
*

แทน ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

R

แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ

R Square แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระ ดังนี้
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

11
38

22.4
77.6

6
14
14
5
6
3
0
1

12.2
28.6
28.6
10.2
12.2
6.1
0.0
2.0

1
33
15

2.0
67.3
30.6

22
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

44.9
12.2
6.1
6.1
4.1
4.1
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

1

2.0

เพศ

กลุ่มอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี
26 - 30 ปี
31 - 35 ปี
36 - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 - 60 ปี
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จานวนและร้อยละ จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร
ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

จานวน (คน)
1
1
1
1

ร้อยละ
2.0
2.0
2.0
2.0

13
22
7
5
0
2

26.5
44.9
14.3
10.2
0.0
4.1

จากตารางที่ 1 พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 38 คน ร้อยละ 77.6 เพศชาย
จานวน 11 คน ร้อยละ 22.4
อายุ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จานวน 28 คน ร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ
ช่วงอายุ 41 – 45 ปี และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี กลุ่มอายุละ 6 คน ร้อยละ 12.2
การศึกษา บุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจานวน 33 คน ร้อย
ละ 67.3 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จานวน 15 คน ร้อยละ 30.6 และต่ากว่าปริญญาตรี 1 คน ร้อยละ 2
ตาแหน่ง บุคลากรส่วนใหญ่มีตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 22 คน ร้อยละ 44.9
รองลงมา คือ นักจัดการทั่วไป จานวน 6 คน ร้อยละ 12.2
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน บุคลากรส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี
จานวน 22 คน ร้อยละ 44.9 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี 13 คน ร้อยละ 26.5
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประสบการณ์การทางานของบุคลากร
ประสบการณ์การทางาน

จานวน (คน)

ประสบการณ์ปฏิบัติงานเวร SAT
มี
26
ไม่มี
13
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่อยู่เวร SAT
10
ประสบการณ์ในการสอบสวนโรค
มี
16
ไม่มี
22
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการสอบสวนโรค
11
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
มี
24
ไม่มี
18
ไม่ได้มีบทบาทปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
7

ร้อยละ
53.1
26.5
20.4
32.7
44.9
22.4
49.0
36.7
14.3

จากตารางที่ 2 ประสบการณ์การทางานของบุคลากรพบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่เวร SAT จานวน 26 คน ร้อยละ 53.1
บุ คลากรส่ ว นใหญ่ ไม่มี ป ระสบการณ์ส อบสวนโรค จานวน 22 คน ร้อ ยละ 44.9 มี
ประสบการณ์สอบสวนโรค 16 คน ร้อยละ 32.7
บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จานวน 24
คน ร้อยละ 49.0
ตารางที่ 3.1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมของบุคลากร (ตอบได้
มากกว่าหนึ่งคาตอบ)
การได้รับการฝึกอบรม
จานวน (คน)
ร้อยละ
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
26
53.1
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
24
49.0
ด้าน EOC/ICS
23
46.9
ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
17
34.7
ด้านระบาดวิทยา
14
28.6
ด้ า นการใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ แ ละน าเสนอ
ข้อมูล
13
26.5
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
6
12.2
ด้านโลจิสติกส์
4
8.2
ด้านการบริหาร/อานวยการ
4
8.2
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จากตารางที่ 3.1 แสดงจานวนความถี่และร้อยละจาแนกตามประสบการณ์ ในการรับการ
ฝึกอบรม อย่างใดอย่างหนึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับ การฝึกอบรมด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข จานวน 26 คน ร้อยละ 53.1 รองลงมาคือ การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 24 คน ร้อยละ
49.0 และด้าน EOC/ICS จานวน 23 คน ร้อยละ 46.9
ตารางที่ 3.2 จานวนและร้อยละ จาแนกตามประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมของบุคลากร
ด้านที่ได้รับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ด้าน EOC/ICS
ด้าน EOC/ICS, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ไม่ระบุ
ด้าน EOC/ICS, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข,
ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้าน
แผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ด้านการบริหาร/อานวยการ
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้าน EOC/ICS, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข,
ด้านโลจิสติกส์
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์

จานวน(คน)
5
3
3

ร้อยละ
10.2
6.1
6.1

3
3

6.1
6.1

2

4.1

2

4.1

2

4.1

2

4.1

2
2

4.1
4.1

2

4.1

2

4.1

1

2.0

1

2.0
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) จานวนและร้อยละ จาแนกตามประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมของบุคลากร
ด้านที่ได้รับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ)
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้าน
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้าน
การใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้านแผนงาน/
ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านโลจิสติกส์
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต, ด้านโลจิสติกส์, ด้าน
พัสดุ
ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านการบริหาร/อานวยการ,
ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้าน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน, ด้านโลจิสติกส์, ด้านการบริหาร/อานวยการ, ด้าน
แผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข, ด้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
ด้านระบาดวิทยา, ด้าน EOC/ICS, ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
ปฏิบัติงาน
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

1

2.0

1
1
1
1

2.0
2.0
2.0
2.0

1
1

2.0
2.0

1

2.0

1

2.0

1

2.0

1

2.0

1

2.0

1

2.0

1
49

2.0
100.0
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จากตารางที่ 3.2 พบว่าบุคลากรได้รับการฝึกอบรมด้าน EOC/ICS เพียงอย่างเดียวมีจานวน 5
คน ร้อยละ 10.2 รองลงมาคือ ด้าน EOC/ICS และด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจานวน 3
คน ร้อยละ 6.1
ด้าน EOC/ICS ร่วมกับด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจานวน 3 คน ร้ อ ยละ 6.1
ด้านระบาดวิทยา ด้าน EOC/ICS ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และด้านแผนงาน/
ยุทธศาสตร์จานวน 3 คน ร้อยละ 6.1
ตารางที่ 3.3 จานวน และร้อยละของประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน
EOC/ICS ในต่างประเทศของบุคลากร
จานวน (คน)
ร้อยละ
ประสบการณ์การเข้าอบรม
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ
มี
12
24.5
ไม่มี
37
75.5
จากตารางที่ 3.3 ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ใน
ต่างประเทศ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ 37 คน ร้อยละ 75.5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การ
ปฏิบัติงาน
1. การ
ปฏิบัติงานใน
ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์
2. การ
ปฏิบัติงานใน
ทีมสอบสวน
โรค

มาก
ที่สุด
(5)
4

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
13
14
7

(8.2)
2

(26.5)
5

(28.6)
16

(14.3) (22.4)
11
15 2.35 1.15

(4.1)

(10.2)

(32.7)

(22.4) (30.6)

น้อย
ที่สุด
(1)
11

2.84

SD

แปล
ผล

อันดับ

1.28

ปาน
กลาง

(11)

น้อย

(14)

25
ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การ
ปฏิบัติงาน
3. การจัดทา
สรุปรายงาน
เสนอผู้บริหาร
(Executive
Summary)
4. การ
ปฏิบัติงานใน
การสื่อสาร
ความเสี่ยง
5. การ
ประสานงาน
ภายใน/นอก
หน่วยงาน
6. การ
ปฏิบัติงานใน
การสนับสนุน
(Logistics)
7. การ
ปฏิบัติงานด้าน
การจัดทาแผน
8. การ
ปฏิบัติงานด้าน
ยุทธศาสตร์

มาก
ที่สุด
(5)
2

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
11
17
9

(4.1)
1

(22.4)
4

(34.7)
20

(2.)
4

(8.2)
25

(40.8)
16

(8.2)
15

(51.)
14

(32.7)
10

(2.)
9

(6.1)
1

(30.6)
3

(28.6)
12

(20.4)
22

(18.4)
6

(2.)
6

(6.1)
2

(24.5)
7

(44.9)
20

(12.2) (12.2)
12
8
2.65 1.05

(4.1)

(14.3)

(40.8)

(24.5) (16.3)

SD

แปล
ผล

อันดับ

2.71 1.15

ปาน
กลาง

(12)

(18.4) (20.4)
13
11 2.41 1.00

น้อย

(19)

(26.5) (22.4)
1
3
3.53 0.92

มาก

(3)

2.53 1.08

ปาน
กลาง

(18)

3.00 1.06

ปาน
กลาง

(9)

ปาน
กลาง

(16)

น้อย
ที่สุด
(1)
10
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ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การ
ปฏิบัติงาน
9. การ
ปฏิบัติงานใน
การบริหาร
10. การ
ปฏิบัติงานด้าน
บุคลากร/
ทรัพยากร
บุคคล
11. การ
ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ
12. การ
ถ่ายทอด
ความรู้/การ
สอน
13. การ
จัดการดูแล
ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

มาก
ที่สุด
(5)
1

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
8
20
12

(2.)
2

(16.3)
9

(40.8)
18

(24.5) (16.3)
11
9
2.67

(4.1)
9

(18.4)
13

(36.7)
17

(18.4)
2

(26.5)
10

(4.1)
3

(6.1)

SD

แปล
ผล

อันดับ

2.63 1.01

ปาน
กลาง

(17)

1.11

ปาน
กลาง

(14)

(22.4) (18.4)
6
4
3.35

1.16

ปาน
กลาง

(6)

(34.7)
18

(12.2)
10

2.71

1.12

ปาน
กลาง

(13)

(20.4)
9

(36.7)
16

(20.4) (18.4)
11
10 2.67

1.18

ปาน
กลาง

(15)

(18.4)

(32.7)

(22.4) (20.4)

น้อย
ที่สุด
(1)
8

(8.2)
9
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ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การ
ปฏิบัติงาน
14. การใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
และ
อินเทอร์เน็ตใน
การปฏิบัติงาน
15. การ
เตรียมความ
พร้อมด้าน
ทรัพยากรต่างๆ
ก่อนเกิดภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
16. การ
ปฏิบัติงาน
ภายใต้
โครงสร้างการ
บัญชาการ
เหตุการณ์เมื่อ
เกิดภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

มาก
ที่สุด
(5)
8

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
25
13
2

น้อย
ที่สุด
(1)
1

SD

แปล
ผล

อันดับ

3.76 0.85

มาก

(2)

(16.3)
2

(51.)
15

(26.5)
22

(4.1)
6

(2.)
4

3.10 0.96

ปาน
กลาง

(8)

(4.1)
4

(30.6)
18

(44.9)
15

(12.2)
5

(8.2)
7

3.14

ปาน
กลาง

(7)

(8.2)

(36.7)

(30.6)

(10.2) (14.3)

1.17
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ตารางที่ 4 (ต่อ) จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
การ
ปฏิบัติงาน
17. การ
ปฏิบัติงานที่
ได้รับ
มอบหมายใน
ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
18. การ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่น
19. การ
จัดการฝึกซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉิน
20. การ
ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
ตนเป็น
ผู้รับผิดชอบ
โดยตรงของ
กลุ่ม/ฝ่าย
รวม

มาก
ที่สุด
(5)
9

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)
16
15
4

น้อย
ที่สุด
(1)
5

3.41

1.19 ปานกลาง

(4)

(18.4)
6

(32.7)
16

(30.6)
19

(8.2)
6

(10.2)
2
3.37

0.99 ปานกลาง

(5)

(12.2)
1

(32.7)
9

(38.8)
26

(12.2)
8

(4.1)
5

0.91 ปานกลาง

(10)

(2.0)
12

(18.4)
21

(53.1)
12

(16.3) (10.2)
2
2
3.80 1.00

(24.5)
78

(42.9)
255

(24.5)
351

(4.1)
156

(4.1)
140

SD

2.86

2.97 1.15

แปลผล

มาก

อันดับ

(1)

ปานกลาง

จากตารางที่ 4 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความสามารถใน
การปฏิบัติงาน พบว่าผู้ตอบคาถามมีความคิดเห็น อันดับที่ 1 ที่ระดับมากในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงของกลุ่ม /ฝ่าย ค่าเฉลี่ย 3.80 (SD = 1.00) อันดับที่ 2 คือ การใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.76 (SD = 0.85) อันดับที่ 3 คือ การ
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ประสานงานภายใน/นอก หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.53 (SD = 0.92) คะแนนในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.97 (SD = 1.15) ผู้ตอบความคิดเห็นในระดับที่น้อยคือ การปฏิบัติงานในการสื่อสาร
ความเสี่ยง ค่าเฉลี่ย 2.41 (SD = 1.00) และในการปฏิบัติงานในทีมสอบสวนโรค ค่าเฉลี่ย 2.35 (SD =
1.15)
ส่วนที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร จาแนกตามเพศ อายุ
ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเพศ
ข้อมูลส่วนบุคคล

n

ชาย

11

หญิง

38

SD

t

Sig.

3.13

0.99

0.757

0.453

2.93

0.68

เพศ

จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรที่มเี พศต่างกันมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามอายุ โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
แ ห ล่ ง ข อ ง ค ว า ม
แปรปรวน
Df
SS
MS
F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
6
1.33
0.22
0.357
0.902
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี

3.24

26 - 30 ปี

2.94

31 – 35 ปี

3.06

36 – 40 ปี

2.61

41 – 45 ปี

2.86

46 – 50 ปี

2.97

51 – 55 ปี

-

มากกว่า 55 ปี

3.20

.

ภายในกลุ่ม

42

26.14

รวม

48

27.48

0.62

30
จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างบุคลากรที่กลุ่มอายุแตกต่างกันพบว่าความสามารถใน
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามระดับการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล

n

SD

t

Sig.

0.68
0.92

0.106

0.916

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าปริญญาตรี
ปริญญาโท

33
15

2.97
2.94

จากตารางที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างบุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ปริญญาตรี
หรือเทียบปริญญาตรี กับปริญญาโท พบว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน

n

SD

t

Sig.

0.51

2.103

0.052

13

3.27
2.68

16
22

3.24
3.04

0.48
0.80

0.879

0.385

2.485*

0.017

ประสบการณ์อยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์
มี
26
ไม่มี
ประสบการณ์อยู่เวรสอบสวนโรค
มี
ไม่มี

0.95

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
มี
24
3.31
0.52
ไม่มี
18
2.81
0.79

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรตาม
ประสบการณ์การทางาน พบว่า
ประสบการณ์อยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์แตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์อยู่เวรสอบสวนโรคแตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แตกต่างกัน ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 9 เปรี ยบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประสบการณ์การเข้า
ฝึกอบรม
ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม n
SD
t
Sig.
ด้านระบาดวิทยา
มี
14
3.34
ไม่มี
35
2.83
ด้าน EOC/ICS
มี
35
3.04
ไม่มี
14
2.80
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
มี
24
2.90
ไม่มี
25
3.05
ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
มี
13
3.17
ไม่มี
36
2.91
ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
มี
26
ไม่มี
23
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
มี
6
ไม่มี
43
ด้านโลจิสติกส์
มี
4
ไม่มี

45

0.44
0.81

2.851*

0.007

0.64
1.01

0.844

0.410

0.82
0.69

-0.709

0.483

0.78
0.75

1.063

0.293

3.23
2.69

0.58
0.84

2.574*

0.014

3.53
2.70

0.49
0.76

1.990

0.052

3.05

0.36

0.206

0.838

2.97

0.78

ด้านการบริหาร/อานวยการ
มี
4
2.85
0.69
-0.340
0.735
ไม่มี
45
2.99
0.77
ด้านแผนงานและยุทธศาสตร์
มี
17
3.27
0.46
2.417*
0.020
ไม่มี
32
2.83
0.84
ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ
มี
12
3.31
0.58
1.800
0.078
ไม่มี
37
2.87
0.78
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานตามประสบการณ์การเข้า
ฝึกอบรมของบุคลากร พบว่า ประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้าน EOC/ICS, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต, ด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล , ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน,
ด้านโลจิส ติกส์ , ด้านการบริ หาร/อานวยการ, ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ ทีแ่ ตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
บุคลการที่ได้รับการฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาแตกต่างกัน ความสามารถในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุ ค ลการที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข แตกต่ า งกั น
ความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
บุคลการที่ได้รับการฝึกอบรมด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาอุปสรรค
จากการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา ปัญหาอุปสรรคมีผู้ตอบ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 พอสรุป
ได้ดังนี้
ด้านความรู้
การไม่มีความรู้เฉพาะด้านที่เพียงพอ ความรู้เรื่องโรคภัยและความเข้าใจสถานการณ์ไม่เท่ากัน
องค์ความรู้ยังไม่มากพอ ขาดความเชี่ยวชาญ
ด้านประสบการณ์
การขาดประสบการณ์บางด้าน ประสบการณ์ด้าน EOC /ICS การเผชิญสถานการณ์จริง
ประสบการณ์น้ อย ประสบการณ์ ในการทางานด้านควบคุม โรคและภัยสุ ขภาพในภาวะฉุกเฉิ น มี น้อ ย
ประสบการณ์ดา้ นการจัดการภาวะฉุกเฉินมีน้อย บางคนไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตอบโต้ภ าวะ
ฉุกเฉิน/EOC/ICS
ด้านการทางาน
ความเข้าใจในภารกิจกลุ่มงานบางกลุ่มยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การบังคับบัญชาไม่เป็นเอกภาพ
บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มมี าก และงานเฉพาะหน้ามีหลายด้าน
ผู้ร่วมงานยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของระบบงานต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทาให้ผลงานที่ได้ไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าไว้
การขาดความตระหนัก และมุ่งผลสั มฤทธิ์ในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของตนเอง การ
บริหารจัดการในแต่ละกลุ่มงาน ยังไม่เสถียร การแบ่งบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นกองตั้งใหม่
การเกิดภาวะฉุกเฉินไม่รู้ล่วงหน้า งานการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน ประสบการณ์ในการทางาน
ด้านพัสดุมีน้อย
ด้านการสื่อสาร และเครือข่าย
การสื่อสาร/ประสานงานกับหน่ว ยงานภายนอก การประสานงานบางครั้ง พบการสื่อสาร
อธิบายการทางานให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจทาให้การทางานยากขึ้น เรื่องการประสานงานและขอบเขตการทางาน
ยังไม่ชัดเจน หน่วยงานในพื้นที่บางครั้งติดต่อไม่ได้ หน่วยงานเครือข่ายยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหามีผู้ตอบข้อเสนอแนะจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 พอ
สรุปได้ดังนี้
ด้านความรู้
การเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เรื่องโรคต่างๆ การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนเรียนรู้เสริมทักษะ
ด้านต่างๆ อบรมหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะด้าน
การศึกษา ด้วยตนเอง/เข้ารับฟังบรรยายการทางานด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การศึกษา/
ฝึกอบรมจากหลักสูตร การศึกษาทาความเข้าใจระเบียบช่วยในการปฏิบัติงานได้มากขึ้น
ด้านประสบการณ์
ส่งบุคลากรที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมสังเกตการณ์ในกรณีต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทางานจริง ส่งฝึกอบรมให้มากขึ้น
ด้านการทางาน
การปรับโครงสร้างและแบ่งงาน กาหนดขอบเขตงานของกลุ่มงานให้ชัดเจน ถ่ายทอด สร้าง
ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ มีการทาความเข้าใจและเน้นการประเมินตามบาทหน้าที่ และมี
การทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดีขึ้น การมีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ควรมีการซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องเป็นประจา การสรุปข้อมูลก่อนเริ่มกิจกรรมใด
เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน
ด้านการสื่อสาร และเครือข่าย
อบรม/ฝึกปฏิบัติงานให้มากขึ้น เร่งสร้างเครือข่ายเพื่อเกิดการประสานงานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเวลาเร่งด่วนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาเครือข่ายที่ต้องทางานร่วมกัน การบูรณาการ
ข้อมูล และการปฏิบัติงานร่วมกัน

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 3) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน ทั้งหมด 55 คน ทาการคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553, น. 47-49) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้
จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 89
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยใช้ Google Form โดย
ทาการศึกษาเอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยได้ทา
การทดสอบแบบสอบถามเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกอง ครฉ. จานวน 33 คน นามาหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ในตัวแปรความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้ค่าเท่ากับ 0.954
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ส่งลิงค์ของแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ตอบเข้า
ไปตอบแบบสอบถาม แล้วตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลและให้รหัสเพื่อ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Compare mean) ใช้สถิติ
Independent Samples t-test, การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. การวิเ คราะห์ ข้อ มูลส่ วนบุคคลของบุคลากรกอง ครฉ. จ านวน 49 คน พบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.6 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 57.2
การศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 67.3 ตาแหน่งส่วนใหญ่
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 44.9 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพบว่าส่วนใหญ่ระยะเวลา
ปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 44.9
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ก ารท างานของบุ ค ลากร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานอยู่เวร SAT ร้อยละ 53.1 ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์สอบสวนโรค ร้อยละ
44.9 ประสบการณ์ปฎิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ร้อย
ละ 49.0
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3. การวิเคราะห์ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการฝึก
อบมในด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ร้อยละ 53.1 ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/
การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ ร้อยละ 75.5
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่าความคิดเห็น
อันดับที่ 1 ที่ระดับมากในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของกลุ่ม /ฝ่าย ค่าเฉลี่ย
3.80 (SD = 1.00) อันดับที่ 2 คือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย 3.76 (SD = 0.85) อันดับที่ 3 คือ การประสานงานภายใน/นอก หน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.53
(SD = 0.92) คะแนนในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.97 (SD = 1.15) ผู้ตอบ
ความคิดเห็นในระดับที่น้อยคือ การปฏิบัติงานในการสื่อสารความเสี่ยง ค่าเฉลี่ย 2.41 (SD = 1.00)
และในการปฏิบัติงานในทีมสอบสวนโรค ค่าเฉลี่ย 2.35 (SD = 1.15)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา พบว่า บุ คลากรที่เพศแตกต่างกัน กลุ่ มอายุที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างปริญญาตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี กับปริญญาโทมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ประสบการณ์การทางานที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามประสบการณ์
การทางาน พบว่าประสบการณ์อยู่เวรตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT), ประสบการณ์อยู่เวรสอบสวนโรคมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่แตกต่างกันมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ประสบการณ์การเข้าฝึกอบรมที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์การเข้าฝึกอบรม พบว่า บุคลากร ประสบการณ์
ในการฝึ กอบรมด้า น EOC/ICS, การใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ และอิ นเทอร์เน็ต , ด้า นการใช้โ ปรแกรม
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล , ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน, ด้านโลจิส ติกส์ , ด้านการบริห าร/
อานวยการ, ประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน/ประชุม/การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับด้าน EOC/ICS ในต่างประเทศ
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ประสบการณ์ ได้รั บ การฝึ ก อบรมด้ านระบาดวิท ยา, ด้า นการจั ดการภาวะฉุ กเฉิน ทาง
สาธารณสุข, ด้านแผนงานและยุทธศาสตร์แตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานทีแ่ ตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษา สามารถนามาอภิปรายผลดังนี้
บุคลากรกอง ครฉ. เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงของกลุ่ม /ฝ่าย
ค่าเฉลี่ย 3.80 (SD = 1.00) เป็นอันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความคาดหมายของผู้ศึกษาเนื่องจาก กอง
ครฉ. มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แบ่งเป็นกลุ่มงานสอดคล้องกับภารกิจสาคัญในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข และได้ กาหนดบทบาทความรั บผิ ด ชอบที่ ชั ดเจน การปฏิบั ติง านของบุ คลากรมี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ Performance Management System ; PMS) ซึ่งเป็นระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน ที่มีการดาเนินการเป็นระบบเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และ
บุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม
ตัว ชี้วัด และเป้ าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร ความคิดเห็ นรองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.76 (SD = 0.85) และ การประสานงานภายใน/นอก หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย 3.53 (SD = 0.92) มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เนื่องจากกอง ครฉ. มีหน้าที่ใน
การติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนข่าวสาร เผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายต่างๆ ซึ่ง
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ เ หมาะสม ปั จ จุ บั น ใน
ชีวิตประจาวันมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายอย่างแพร่หลาย สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก ทาให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คะแนนในภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 2.97 (SD = 1.15) ผู้ศึกษาเห็นว่าบทบาทความรับผิดชอบของกอง ครฉ. มีหลายด้าน ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานเมื่อมองในภาพขององค์กรไม่เฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่งจึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ผู้ตอบความคิดเห็น ในระดับที่น้อยคือ การปฏิบัติงานในการสื่อสารความเสี่ยง และในการ
ปฏิบัติงานในทีมสอบสวนโรค อาจเนื่องจากมีหน่วยงานเฉพาะในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ทาหน้าที่ ซึ่งมีความ
พร้อมด้วยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีทักษะและประสบการณ์ ซึ่งกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เช่น
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาดสาคัญ ที่ต้องมีการสอบสวนโรคจะต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
และประสบการณ์ โ ดยเฉพาะแพทย์ ด้ า นระบาดวิ ท ยา และนั ก วิ ช าการที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมและสั่ ง สม
ประสบการณ์เพื่อจัดการเหตุการณ์ให้ได้โดยเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอง ครฉ. เป็นกองที่ตั้งขึ้นใหม่และ
นักวิชาการสาธารณสุขส่วนใหญ่อายุการทางานไม่เกิน 5 ปี และกลุ่มปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (กลุ่ม EOC) ซึ่ง
บุคลากรเดิมเคยอยู่ในสังกัดสานักระบาดวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขส่วนใหญ่ทาหน้าที่บริหารจัดการศูนย์
EOC และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ มาปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้ระบบบั ญชาการ
เหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
พบว่า บุคลากรที่เพศแตกต่างกัน กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาโดยเปรียบเทียบระหว่างปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าปริญญาตรี กับปริญญาโทมีความสามารถในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อเทียบเคียง
แล้ ว สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ ระพีพรรณ อินหลี . (2558 : 53) ที่ศึกษาปัจจัยส่ ว นบุคคล ปัจจัย
ความสามารถของหัวหน้างาน และปัจจัยนโยบายการบริหารจัดการที่มีต่อระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ ซึ่งพบว่า ความแตกต่างด้านปัจจั ยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ ที่มีต่อระดับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05
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เมื่อเปรียบเทียบบุคลากร กอง ครฉ. ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขแตกต่างกัน มีความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรม
ด้านระบาดวิทยา, ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข , ด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ ต่างกัน มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กอง ครฉ.เป็นกองที่ต้องปฏิบัติงานในการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ซึ่งมีบุคลากรจานวนหนึ่งที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ด้านเหล่านี้ และการ
มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งการท างานย่ อ มท าให้ ส ามารถในการปฏิ บั ติ ง านได้ แ ตกต่ า งจากที่ ไ ม่ มี
ประสบการณ์หรือความรู้ในด้านนั้นๆ กอง ครฉ. อยู่ระหว่างการพัฒนาบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่
ผู้บริหารส่งเสริมให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานในหน่วยงานภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานของกอง ครฉ. การอบรมความรู้ด้าน
ระบาดวิทยาเป็นหัวใจสาคัญในเกือบทุกงาน เนื่องจากเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการค้นหาสาเหตุของการ
เกิดปัญหา เพื่อนาไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง การได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามภารกิจของกอง
ครฉ. ทาให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถตรงกับหน้าที่รับผิดชอบจึงส่งผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
แม้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมไม่มีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาครั้งนี้ แต่
การวิจัยนี้ทาให้ได้ทราบถึงข้อมูลและประสบการณ์ของบุ คลากรกอง ครฉ. ซึ่งยังต้องการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ทันกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ชัดเจน
จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะทาให้ทราบถึงความต้องการใน
การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทางานของบุคลากร ตลอดจนความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มงานยังไม่ครอบคลุม การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอก
องค์กร การมีภาระงานมากกว่ากาลังคน ซึ่ งหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับและจัดการสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
เร่งด่วน และดาเนินการตอบโต้สถานการณ์ให้ได้รวดเร็วทันเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกอบรมในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องและสร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะด้านระบาดวิทยา การจัดการภาวะฉุกเฉิน
และด้านแผนงานและยุทธศาสตร์เพื่อให้ บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ ความชานาญ ซึ่งจะเป็นการสั่งสม
ประสบการณ์และความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ กอง
ครฉ.ต่อไปได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อประชาชนให้มีความปลอดภัย จากโรคและ
ภัยสุขภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้ งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการศึกษา ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะ
ทาการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดของบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในเชิงลึกยิ่งขึ้น
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2. ชื่อเรื่อง………ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค
3. ความเป็นมาของเรื่องและสถานการณ์ปัจจุบัน
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (กอง ครฉ.) กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีอานาจหน้าที่ คือ ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนจัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความ
รับผิดชอบของกรม ๒) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตรียมความพร้ อม และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่าย
ความรับผิดชอบของกรม
๓) กาหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ และคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ๕)
จั ด ประสาน และพัฒ นาระบบ กลไก และเครือข่ายในการจั ดการภาวะฉุก เฉินทางสาธารณสุ ข รวมทั้งสื่ อ
สัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรค แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ๖) ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๗) เตรียมความพร้อมรับมือ
ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม ๘) จัดระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ และระบบ
การรายงานข่าวกรอง เพื่อเตือนภัยและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร ๙) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) ของกรมควบคุมโรค ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
นับตั้งแต่ กอง ครฉ. ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยบุคลากรมาจาก 2 หน่วยงาน ในสังกัดกรม
ควบคุมโรค คือ จากสานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ประมาณ 40 คน และจากกลุ่มงาน EOC
สานักระบาดวิทยา ประมาณ 10 คน ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี กอง ครฉ. ได้ดาเนินการเปิด EOC กรมควบคุม
โรคเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทั้งโรค/ภัยสุขภาพที่สาคัญ ได้แก่ การระบาดของโรคไข้เลือดออก โรค
พิษสุนัขบ้า โรคหัด และเหตุการณ์ล่าสุดเป็นสาธารณภัยจากพายุปาบึก เมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเหตุการณ์
นี้เป็นภัยธรรมชาติที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงและเกี่ย วข้อง
ซึ่งได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์มาเป็นลาดับ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในระดับกระทรวง ที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เพื่อติดตาม
สถานการณ์และเตรียมความพร้อมในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ดังกล่าว ความร่วมมือและการประสานการดาเนินงาน การสนับสนุนความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
เขตสุขภาพ และจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัย ขณะเดียวกัน กอง ครฉ. ได้เปิด EOC กรมควบคุมโรคเพื่อติดตาม
และประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อม ให้การสนับสนุนสานักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ในสังกัดกรม
ควบคุมโรคที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีพื้นที่เสี่ยงภัย ได้แก่ สคร. 5, 6, 11 และ 12 เพื่อให้การสนับสนุนจังหวัด

-2ในเขตรับผิดชอบต่อไป รวมทั้งการเฝ้าระวังติดตามการระบาดของโรคและภัยสุขภาพหลังจากพายุแ ละน้าท่วม
และป้องกันควบคุมการระบาดไม่ให้แพร่ระบาดในวงกว้าง เหตุการณ์ภัยพิบัติจากพายุปาบึก กอง ครฉ. ได้ระดม
สรรพกาลังของบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งสถานการณ์สงบอย่างที่ไม่เคยดาเนินการมาก่อน ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุ ขให้ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพและให้เกิดผลดีแก่ประชาชน
จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถในปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทักษะและประสบการณ์ใน
การทางาน และเนื่องจากกอง ครฉ.เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ได้เพียงระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีบุคลากรมาจาก
ต่างหน่วยงานซึ่งต้องมาปฏิบัติงานเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ดังนั้น
ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
4.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
4.2 เพื่อศึกษาปั จจั ย ที่มีผ ลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
4.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิ บัติงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค จาแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการ
ฝึกอบรม
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.1 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่
เหมาะสมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
5.2 ผลการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาหรับการดาเนินงานเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
6. วิธีการและขอบเขตการศึกษา
6.1 วิธีการศึกษา - การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถามประชากรที่กาหนดในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
6.2 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในบุคลากร กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตด้านเวลา มกราคม – มีนาคม 2562

-36.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อายุ
เพศ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
ประสบการณ์ใ่การปฏิบตั ิงา่ใ่น่วยงา่

ตัวแปรตาม

ความสามารถใ่การปฏิบตั งิ า่

ประสบการณ์ การทางาน
ประสบการณ์ใ่การอยูเวร SAT
ประสบการณ์ใ่การอยูเวรสอบสว่โรค
ประสบการณ์ปฏิบตั ิงา่ใ่ภาวะฉุกเฉิ่ทางสาธารณสุข
ประสบการณ์ ในการฝึ กอบรม
ด้ า่ระบาดวิทยา/ด้ า่ EOC&ICS/การใช้ โปรแหกรมคอมพิวเตอร์ แหละอิ่เทอร์ เ่็ต/การจัดการภาวะ
ฉุกเฉิ่ทางสาธารณสุข/ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบตั ิงา่/โลจิสติกส์/การบริ นารนรื ออา่วยการ/
แหผ่งา่นรื อยุทธศาสตร์ /อื่่ๆ
ประสบการณ์ใ่การศึกษาดูงา่/การฝึ กอบรมเกี่ยวกับ EOC/ICS ใ่ตางประเทศ

6.4 สมมุติฐาน (ถ้ามี)
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
2. ประสบการณ์ในการทางานที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
3. ประสบการณ์เข้ารับการอบรมที่ต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานที่

ต่างกัน
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7. ทฤษฎี แนวความคิด ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ………………......………….......……………
นักศึกษา นบ.ปภ. รุ่นที่ 15
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก …………………………………………………................……..………….……………………

ลงชื่อ ………………………………………………..
(นางปนัดดา ภู่เจริญศิลป์)
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู
รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ

นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค

ที่อยู่

18 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร 10600
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2543
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2541
พ.ศ.2543
พ.ศ.2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2560
พ.ศ.2561 –
ปัจจุบัน

สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
สาเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อาเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ
พยาบาลวิชาชีพ 5 ช่วยราชการกองระบาดวิทยา สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการควบคุมโรค 5 กลุ่มงานวิชาการระบาดวิทยาโรคไร้เชื้อ กอง
ระบาดวิทยา
นักวิชาการควบคุมโรค 6 กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สานัก
ระบาดวิทยา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบล
ตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข 7 กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบล
ตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนน
ติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
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แบบสอบถาม
แบบสอบถามเพือประกอบการศึกษาค ้นคว ้าด ้วยตนเอง (Independent Study)
มีวต
ั ถุประสงค์เพือการศึกษาความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านของบุคลากร
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ประกอบด ้วย
ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกับข ้อมูลทัวไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม (10 ข ้อ)
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน (20 ข ้อ)
ส่วนที 3 ปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบต
ั งิ าน
เนืองจากการศึกษาครังนีจําเป็ นอย่างยิงทีต ้องได ้รับข ้อมูลจากท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบคําถาม
ให ้ครบทุกข ้อ และตอบให ้ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด ในการตอบแบบสอบถามของท่าน ข ้อมูลและ
การตอบต่างๆ จะถือเป็ นความลับ ไม่มก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลของผู ้ตอบ และไม่สง่ ผลกระทบต่อหน่วยงานและการ
ปฏิบต
ั งิ านของท่านแต่ประการใด
ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี

* Required

1. Email address *

2. 1. ผูต
้ อบแบบสอบถาม เพศ *
Check all that apply.
ชาย
หญิง
3. 2. ปัจจุบ ันท่านอายุเท่าใด (ปี )
(กรอกข ้อมูลอายุ เป็ นปี เต็ม เศษของปี ปัดทิง เช่น อายุ
25 ปี 6 เดือน ตอบเป็ น 25 ปี อายุ 45 ปี 2 เดือน ตอบ
เป็ น 45 ปี )

4. 3. ระด ับการศก
ึ ษาสูงสุด
Mark only one oval.
ตํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
Other:
5. 4. ตําแหน่งงานในปัจจุบ ัน (โปรดระบุ)

https://docs.google.com/forms/d/1hQrRd6kkV__6kBk9YWQrI7nm_srHISaoMPY7c3lOAjc/edit
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6. 5. ท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบ ัติงานในหน่วยงาน
Mark only one oval.
น ้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
7. ุ6. ท่านมีประสบการณ์ในการอยูเ่ วรตระหน ักรูส
้ ถานการณ์ (Situation Awareness Team)
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี
ไม่ได ้มีบทบาทหน ้าทีในการอยูเ่ วร SAT
8. 7. ท่านมีประสบการณ์ในการสอบสวนโรค
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี
ไม่ได ้มีบทบาทหน ้าทีในการสอบสวนโรค
9. 8. ท่านมีประสบการณ์ในการปฏิบ ัติงานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เชน
่ เหตุการณ์พายุปาบึก,
ื
ิ า, นําท่วม เป็นต้น)
โรคซาร์ส, โรคไข้หว ัดนก โรคไข้เลือดออกระบาด โรคติดเชอไวร
ัสซก
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี
ไม่ได ้มีบทบาทหน ้าทีในการปฏิบต
ั งิ านในภาวะฉุกเฉิน
10. 9. ท่านมีประสบการณ์ในการเข้าร ับการฝึ กอบรม
(! เลือกคําตอบได ้มากกว่า 1 ข ้อ)
Check all that apply.
ด ้านระบาดวิทยา
ด ้าน EOC/ICS
ด ้านการใช ้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ ต
ด ้านการใช ้โปรแกรมวิเคราะห์และนํ าเสนอข ้อมูล
ด ้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ด ้านภาษาอังกฤษเพือการปฏิบต
ั งิ าน
ด ้านโลจิสติกส์
ด ้านการบริหาร/อํานวยการ
ด ้านแผนงาน/ยุทธศาสตร์
Other:
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11. 10. ประสบการณ์ในการศก
ึ ษาดูงาน/การประชุม/การฝึ กอบรมทีเกียวก ับด้าน EOC/ICS ในต่าง
ประเทศ
Mark only one oval.
มี
ไม่ม ี
Other:
Skip to question 11.

่ นที 2 แบบสอบถามเกียวก ับความสามารถในการปฏิบ ัติงาน
สว
คําชีแจง : โปรดเลือกในช่อง ข ้างท ้ายคําถามต่อไปนี ในช่องทีตรงกับความคิดเห็นและความรู ้สึกทีแท ้จริงของท่าน
มากทีสุด
ระดับ 5 = ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านมากทีสุด
(หมายถึง ผู ้ตอบสามารถปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมนันด ้วยตนเองมากทีสุด โดยไม่ต ้องมีผู ้กําหนดงานให ้หรือให ้คํา
แนะนํ า)
ระดับ 4 = ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านมาก
(หมายถึง ผู ้ตอบสามารถปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมนันด ้วยตนเองมาก โดยต ้องได ้รับคําแนะนํ าเพียงเล็กน ้อย)
ระดับ 3 = ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านปานกลาง
(หมายถึง ผู ้ตอบสามารถปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมนันด ้วยตนเองปานกลาง โดยต ้องมีผู ้กําหนดงานให ้หรือให ้คํา
แนะนํ าทีเหมาะสมมากขึน)
ระดับ 2 = ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านน ้อย
(หมายถึง ผู ้ตอบสามารถปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมนันด ้วยตนเองน ้อย โดยต ้องมีผู ้กําหนดงานให ้ทําหรือให ้คํา
แนะนํ าอย่างมาก)
ระดับ 1 = ความสามารถในการปฏิบต
ั งิ านน ้อยทีสุด
(หมายถึง ผู ้ตอบไม่เคยปฏิบต
ั ก
ิ จิ กรรมนันด ้วยตนเอง จนกว่าจะมีผู ้กําหนดงานให ้ทําหรือต ้องให ้คํา
แนะนํ าตลอดเวลา)
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12. ท่านมีความสามารถในการปฏิบ ัติกจ
ิ กรรมต่อไปนีอย่างไร?
Check all that apply.
มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

น ้อย

น ้อยทีสุด

1. การปฏิบต
ั งิ านในทีมตระหนักรู ้
สถานการณ์
2. การปฏิบต
ั งิ านในทีมสอบสวนโรค
3. การจัดทําสรุปรายงานเสนอผู ้บริหาร
(Executive Summary)
4. การปฏิบต
ั งิ านในการสือสารความ
เสียง
5. การประสานงานภายใน/นอก หน่วย
งาน
6. การปฏิบต
ั งิ านในการสนับสนุน
(Logistics)
7. การปฏิบต
ั งิ านด ้านการจัดทําแผน
8. การปฏิบต
ั งิ านด ้านยุทธศาสตร์
9. การปฏิบต
ั งิ านในการบริหาร
10. การปฏิบต
ั งิ านด ้านบุคลากร/
ทรัพยากรบุคคล
11. การปฏิบต
ั งิ านด ้านธุรการ
12. การถ่ายทอดความรู ้/การสอน
13. การจัดการดูแลศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ าร
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข
14. การใช ้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ ตในการปฏิบต
ั งิ าน
15. การเตรียมความพร ้อมด ้าน
ทรัพยากรต่างๆก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
16. การปฏิบต
ั งิ านภายใต ้โครงสร ้าง
การบัญชาการเหตุการณ์เมือเกิด
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
17. การปฏิบต
ั งิ านทีได ้รับมอบหมายใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
18. การสนับสนุนการปฏิบต
ั งิ านของ
หน่วยงานอืน
19. การจัดการฝึ กซ ้อมแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ในภาวะฉุกเฉิน
20. การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีซึงตนเป็ นผู ้รับผิด
ชอบโดยตรงของกลุม
่ /ฝ่ าย
Skip to question 12.

่ นที 3 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
สว
(ให ้กรอกคําตอบตามความคิดเห็นของท่าน)
13. 1. ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบ ัติงาน
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14. 2. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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