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บทที ่1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ที่ก าลัง
ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีรูปร่างคล้ายมงกุฎพบครั้งแรก                  
กลางทศวรรษที่ 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้ง  
ในมนุษย์และสัตว์ (ส านักงานสรรพสามิต สาขาเมืองหนองคาย , 2563) ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัส                
สายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่ก าลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้ เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคย
พบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” และในภายหลังถูกตั้งชื่อ
อย่างเป็นทางการว่า   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 
2019(COVID-19)) เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 แรกเริ่มถูกค้นพบจากสัตว์ โดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการ
ติดเชื้อไวรัสนี้ แล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดคลุกคลีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกที โดยเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮ่ัน  
เมืองหลวงของมณฑลหูเปุย์ ประเทศจีน อันตรายที่ท าให้เสี่ยงถึงชีวิต จะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิต้านทานโรค 
ของเราไม่แข็งแรง หรือเชื้อไวรัสเข้าไปท าลายการท างานของปอด โดยเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายลุกลาม 
อย่างรวดเร็วและเพ่ิมมากขึ้น   จนท าให้ปอดเกิดการเสียหายและสุญเสียการท างานหากไม่ได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที จะท าให้ผู้ปุวยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว (ส านักงานสรรพสามิต สาขาเมืองหนองคาย, 2563)  

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 (กระทรวงสาธารณสุข , 2563)              
และประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่วไป ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563  และวันที่ 15 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อ
ยืนยันแล้วมากว่า 93,612,520 คน ใน 213 ประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดแล้วมากกว่า 2,004,449 คน                 
และมีผู้หายปุวยแล้วมากว่า 66,917,580 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

โรคโควิด-19 มีการแพร่เชื้อระหว่างคนในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติดเชื้อจากละออง
เสมหะ จากการไอ ระยะเวลาระหว่างการสัมผัสเชื้อและเริ่มมีอาการ โดยทั่วไปแล้วอยู่ที่ 5 วัน แต่มีช่วงอยู่
ระหว่าง 2 ถึง 14 วัน อาการที่พบบ่อยได้แก่ มีไข้ ไอ และหายใจล าบาก ภาวะแทรกซ้อนอาจรวมไปถึง 
ปอดบวม และกลุ่มอาการหายใจล าบากเฉียบพลัน โดยยังไม่มีวัคซีน ที่ได้รับอนุญาตหรือยาต้านไวรัสจ าเพาะ 
แต่ก าลังมีการวิจัยอยู่ขณะนี้  การรักษาจึงพยายามมุ่ง เปูาไปที่การจัดการกับอาการ และการรักษา 
แบบประคับประคอง มาตรการปูองกันที่มีการแนะน า คือการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การอยู่ห่างจาก
บุคคลอื่น (โดยเฉพาะกับบุคคลที่ปุวย) ติดตามอาการ และกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่สงสัยว่าตนอาจ
ติดเชื้อ (แว อวาทิพย์, 2563) 

จากรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง กรมควบคุมโรค จึงได้
ด าเนินการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 
โดยประเทศไทยพบผู้ปุวยติดเชื้อ COVID-19 รายแรกในวันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
ประเทศจีน และเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจากประชากรภายในประเทศด้วยกัน รัฐบาลจึงก าหนด
มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและปูองกันโรคโควิด-19 และเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดมีความร้ายแรงมากขึ้น 
รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และออกข้อก าหนด 
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราช
ก าหนดบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพ่ือควบคุมสถานการณ์และจ ากัดพ้ืนที่การแพร่ระบาดของโรค (สุมาลี จุทอง, 
2563)  
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กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรจ านวนมากและเป็นพ้ืนที่ที่มีความหนาแน่น
ของประชากรสูงเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ใช้งานส่วนตัว ท าให้เป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 กรมควบคุมโรค 
จึงได้ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมสถานการณ์และให้หน่วยงานในสังกัดเร่งควบคุมและปูองกันการแพร่
ระบาดในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งกองโรคไม่ติดต่อ เป็นสถานที่ท างานที่มีความเสี่ยงสูงมากในการระบาดของ  
โรคโควิด–19 เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ที่มาปฏิบัติงานร้อยกว่าคนอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างแออัด และใกล้ชิดกัน 
จึงมีความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้ง่ายถ้าหากจัดการไม่ดี  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคและจากข้อมูล  
ที่ได้รับในปัจจุบัน อาจคาดการณ์ว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย จะมีโอกาสขยายตัวจากระยะที่ 1  
ซึ่งเกิดการน าเชื้อจากประเทศจีนเข้าประเทศโดยผู้ เดินทางจากพ้ืนที่ที่มี การระบาดเข้าสู่ระยะที่  2                         
(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , 2563) ซึ่งมีการแพร่เชื้อในประเทศ 
ในวงจ ากัด โดยการติดต่อระหว่างบุคคลหากควบคุมโรคได้ผลสถานการณ์ก็จะยุติในระยะนี้ แต่ถ้าควบคุม  
ไม่ส าเร็จ โรคก็จะขยายตัวเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งมีการระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
ยังไม่อาจบอกได้ว่า การแพร่ระบาดจะขยายตัวไปเพียงใด แต่จ าเป็นต้องด าเนินการเฝูาระวัง ปูองกัน และ
ควบคุมโรคในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเต็มที่ และเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมและทันสถานการณ์  
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดความเสียหายและผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด  
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) กองโรคไม่ติดต่อ จึงได้จัดท าโครงการศึกษามาตรการด้านการ
บริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของกองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งศึกษา
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นบทเรียนหรือแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
ต่อไป 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา        

1. เพ่ือศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อมาตรการขององค์กรระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ของกลุ่มบริหาทั่วไป 
กองโรคไม่ติดต่อ เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 
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1.4 กรอบแนวคดิ  
ภาพที ่ 1  กรอบแนวคิดการศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ.2563 

 
 

 

 

ตวัแปรตน้ 

มาตรการในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโควิด 19  

ตวัแปรตาม 

- การปรับการบริหารงานงาน  
- มาตรการปูองกันส่วนบุคคล 

- มาตรการปูองกันขององค์กร 

ผลผลติ 

ความคิดเห็นของบุคลากรและแนวทางการปรับปรุงมาตรการ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

กระบวนการ 

- เตรียมอุปกรณ์  
- ดูแลติดตามปูองกันการระบาดของโรค  
- ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่อาจท าให้ติดโรค  
- ติดตามอาการปุวยของบุคลากร  
- ตรวจสอบวันลา  
- ตรวจสอบอุปกรณ์  
- ตรวจสอบบุคลากรที่มาจากสถานที่เสี่ยง  
- สรุปผลเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
- สนับสนุนการด าเนินงานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมปูองกันโรคโควิด-19 

- สรุปผลการเฝูาระวังบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  
-  
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1.5  ระยะเวลาของการศึกษา 

 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 - ธันวาคม พ.ศ.2563 

1.6  ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 

 ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นบทเรียนหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการท างาน
ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

 
1.7  นยิามศัพท ์

 
ค าศัพท ์ นิยาม 

โควิด-19 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ.2563 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 

มาตการการบรหิารจดัการใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วดิ-19 

มาตรการการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กอง 
โรคไม่ติดต่อ  ปี พ.ศ. 2563 ทั้งช่วงก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 ช่วงระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ  โควิด-19 

มาตการการบรหิารจดัการ วิธีการท างาน แนวทาง วิธีปฏิบัติ หรือวิธีการจัดการ ในองค์กรด้าน
บุคลากร การปูองกันโรคโควิด-19 และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการเงิน 
พัสดุ ธุรการ 

ก่อนมสีถานการณ์แพรร่ะบาด
ของโควดิ-19 

ช่วงระยะเวลาก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2563 คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงช่วงกลางเดือน
มีนาคม พ.ศ.2563 

ระหว่างมีสถานการณ์                   
แพร่ระบาดของโควดิ-19 

ช่วงระยะเวลาระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
ไทย ในปี พ.ศ.2563 คือ ช่วงที่มีจ านวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นมากในกลางเดือน
มีนาคม 2563 (เกิดข้ึนจากการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวที
ลมุพนิี) ถึง ประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

หลงัสถานการณแ์พรร่ะบาด
ของโควดิ-19 

ช่วงระยะเวลาหลังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2563 คือ ช่วงที่มีจ านวนผู้ปุวยเกิดข้ึนเป็นเลขตัวเดียว  ในแต่
ละวันในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง ประมาณกลางเดือนธันวาคม 
2563 ซึ่งมีการระบาดระลอกใหม่ที่มีเหตุการณ์ส าคัญเริ่มต้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/สนามมวยเวทีลุมพินี
https://th.wikipedia.org/wiki/สนามมวยเวทีลุมพินี
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บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงมาตรการการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19             
กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยการค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร และงานวิจัย                    
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

2.1 โรคโควิด-19 

2.2 แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

2.3 มาตรการของรัฐบาล  

2.4 มาตรการของกรมควบคุมโรค  

2.5 การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 โรคโควดิ-19 

โรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คือ ไวรัสในกลุ่มโคโรนา ที่เพ่ิงมีการค้นพบใหม่                
(ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้ในคนมาก่อน) โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง
ปลายปี 2019  (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

จากข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 พบว่ามีผู้ปุวยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสนี้จ านวน 1,354 ราย 
เสียชีวิต 41 ราย นอกจากนี้ไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ ามูก น้ าลาย 
ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ปุวยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อโควิด -19 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือ 
ใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

ผู้ปุวยที่ต้องสงสัยโรคโควิด-19 จะมีอาการไข้ ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจ เช่น ไอจาม มีน้ ามูก 
เหนื่อยหอบ และมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเปุย์ ประเทศจีน หรือเมืองที่มีการประกาศเป็น
พ้ืนที่ระบาด ภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการปุวย 

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วัน หลังกลับมาจากเมืองอู่ฮ่ัน     
มณฑลหูเปุย์ ประเทศจีน โปรดไปพบแพทย์และยื่นบัตรค าแนะน าด้านสุขภาพส าหรับผู้เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย กับแพทย์ผู้ท าการรักษาพร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเชื้อโรคก่อนเดินทางมายัง
ประเทศไทย กรุณาแจ้ง รายละเอียดต่างๆ กับแพทย์ผู้ท าการรักษา เช่น อาการปุวย วันที่เริ่มมีอาการปุวย  
วันเดินทางมาถึงประเทศไทย สถานที่ พัก เพ่ือแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องและรักษาได้ทันท่วงที  
แพทย์ผู้ท าการรักษาจะรายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินการปูองกันควบคุมโรคโดยเร็ว (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) 

การล้างมือเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อ ไขมัน ที่ออกมาตามธรรมชาติ และลดจ านวนเชื้อโรค 
ที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่างถูกวิธีต้องล้างด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่เหลว ใช้เวลาในการฟอกมือนาน
ประมาณ 15 วินาที การล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกในการล้างมือด้วยน้ าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่ง สกปรก 
หรือสารคัดหลั่งจากผู้ปุวย ให้ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ประมาณ 10 
มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 วินาที (ในกรณีใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) ไม่ต้องล้างมือซ้ าด้วยน้ า
และไม่ต้องเช็ดด้วยผ้าเช็ดมือ) 
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วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอกเสมอ คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้อง
หูขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกับสันจมูก โดยเปลี่ยนทุกวันและทิ้งลง ในภาชนะที่มีฝาปิด 
เพ่ือปูองกันการติดเชื้อ ทั้งจากตนเองและผู้อ่ืน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช าระ หรือทิชชู มาปิดปาก เพ่ือปูองกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย  
แล้วน าไปท้ิงในถังขยะปิดให้เรียบร้อย 

เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม แล้วไม่มีกระดาษช าระ ควรใช้การไอ จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้างหนึ่ง
มาจับไหล่ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อนไอ จาม ทุกครั้งไม่ควรไอ จามใส่มือ 

หลังจากไอ จามเสร็จแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ เพ่ือก าจัดเชื้อโรค 
ไม่ให้แพร่กระจาย 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎ ีที่เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ 

ค าว่า “บริหารจัดการ” มาจากค าหลัก 2 ค า คือ “บริหาร” และ “จัดการ” ซึ่งทั้ง 2 ค า มีความหมายตามที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

ค าว่า “บริหาร” เป็นค ากิริยา มีหลายความหมาย ได้แก่ ออกก าลัง ปกครอง ด าเนินการจัดการ (อนันต์
นพคุณ ศจี, 2542)ในขณะที่ค าว่า “จัดการ” เป็นค ากิริยาเช่นเดียวกัน มีความหมายว่า สั่งงาน ควบคุมงาน 
ด าเนินการ หากพิจารณาจากค าในภาษาอังกฤษ พบว่า ค าว่า “บริหาร” มาจากค าว่า “administrative”                
ซึ่งหมายถึง สิ่งที่สัมพันธ์กับการจัดการและงานซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุม การบริหารงานให้เป็นไปตามแผน
หรือการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น การบริหารงาน การบริหารปัญหา เป็นต้น ในขณะที่ ค าว่า “การจัดการ” 
มาจากค าว่า “management” ซึ่งหมายถึง การควบคุมหรือการจัดการบางสิ่ง อย่างเป็นระบบ เมื่อพิจารณา
จากตารางทางด้านการบริหาร ศจี อนันต์นพคุณ ได้สรุปความหมาย จากนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ว่า                    
“การบริหาร” หมายถึง ศิลปะของการท างานให้บรรลุเปูาหมายโดยอาศัยบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท า บางครั้งใช้ค าว่า 
“การจัดการ” แทน เนื่องจากทั้ งสองค ามาจากค าภาษาอังกฤษที่มี  ความหมายเช่นเดียวกันคือ 
“administration” และ “management” แต่ในการใช้ นิยมใช้ต่างกัน “administration” นิยมใช้เกี่ยวกับ
เรื่องนโยบาย และนิยมใช้ในการบริหารราชการ ส่วน “management” เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่
และนิยมใช้ในการบริหารธรุกิจ (ศจี อนันต์นพคุณ, 2542) ในขณะที่ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) 
กล่าวถึง ค าว่า การบริหาร (administration) และค าว่า การจัดการ (management) ไว้ดังนี้ 

ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administrate” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือ ผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิม  
ของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนค าว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ใน
ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด 
(maximum profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้  
(by product) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหาร
จัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) 
ความหมายที่สอง เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” มาเป็นตัวก าหนดแนวทางการให้ความหมายในที่นี้  
“การบริหารหรือการบริหารจัดการ” หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติใดๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และ/
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หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวข้อง 
กับคน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น  

การบริหารนโยบาย (policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าที่ (authority) (3) การบริหารคุณธรรม 
(morality) (4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (society) (5) การวางแผน (planning) (6) การจัดองค์การ 
(organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (staffing) (8) การอ านวยการ(directing) (9) การประสานงาน 
(coordinating) (10) การรายงาน (reporting) และ (11) การงบประมาณ (budgeting) 

จากความหมายที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า “การบริหาร (administration)” และ        
“การจัดการ (management)” เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน สามารถใช้แทนกันได้ “การบริหาร”  
นิยมใช้ในภาครัฐ ส่วน “การจัดการ” นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ นอกจากนี้ “การบริหาร” บางครั้งก็
เรียกว่า “การบริหารจัดการ” การให้ความหมายของ “การบริหารจัดการ” นั้น ได้มีการน าหลักวิชาการ 
ด้านการบริหาร มาเป็นกรอบในการก าหนดความหมายเพ่ือให้ความหมายครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญ  
ที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิด (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552) 

แนวคดิทางการบริหารจดัการ (management concepts) 

การน าเสนอในส่วนนี้ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนย่อยประกอบด้วย แนวคิดการบริหารจัดการ 
ที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific management) แนวคิดการบริหารจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) และ
แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern management concept) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิดการบริหารจัดการที่มีหลักเกณฑ์ (Scientific management) 
โชติ บดีรัฐ และวันชัย มีชาติ ได้กล่าวถึง แนวคิดของ Frederick Winslow Taylor และ Henri 

Fayol สรุปได้ว่า  
แนวคิดทางการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ของ Taylor มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการ ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

(1) การคิดค้นและก าหนดสิ่งที่ดีที่สุด (2) การคัดเลือกและพัฒนาคนงาน (3) การพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับวิธีท างานควบคู่กับการพิจารณาคนงาน และ (4) การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร  
และคนงาน ผู้บริหารตามแนวคิดของ Taylor จะมีความเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ต้องรับภาระหนักกว่าคนงาน               
ต้องใช้สมองคิดวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม จัดเตรียมและก าหนดวิธีการท างานที่ดีกว่า ง่ายกว่า และได้ผลมากกว่า
ให้กับกลุ่ม  

ส าหรับ Fayol ได้เขียนหลักการบริหารจากประสบการณ์การเป็นนักบริหารมาเป็นเวลานาน สรุปได้เป็น 3 ส่วน  
(1) หน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร (management functions) หน้าที่ทางการบริหารแบ่งได้ 5 ประการ 

ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (commanding)                 
การประสานงาน (coordinating) และการควบคุม (controlling)  

(2) ลักษณะของผู้บริหาร ต้องมีความพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษา
หาความรู้ เทคนิคในการท างาน และประสบการณ์ต่าง ๆ  

(3) หลักการบริหาร (management principles) ส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร  
14 ประการ ได้แก่ หลักอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority and responsibility) หลักของการมี
เอกภาพในการบังคับบัญชา (unity of command) หลักการมีเอกภาพในการสั่งการ (unity of direction) 
หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายการบังคับบัญชา (scalar chain) หลักการแบ่งงานกันท า (division of work)  
หลักเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย (discipline) หลักการถือผลประโยชน์ของบุคคลเป็นรองจากผลประโยชน์
ส่วนรวม (subordination of individual interest to the general personnel) หลักของการให้ผลประโยชน์
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ตอบแทน (remuneration) หลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง (centralization) หลักของการมีระเบียบข้อบังคับ 
(order) หลักของความเสมอภาค (equity) หลักของความมีเสถียรภาพในการว่าจ้างงาน (stability of tenure 
of personnel) หลักของความคิดริเริ่ม (initiative) และหลักของความสามัคคี (esprit de corps)  

จากบทสรุปข้างต้น แสดงให้เห็นว่าทั้ง Taylor และ Fayol ต่างก็มีความเชื่อตรงกันว่า หากใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์มาจัดการเกี่ยวกับบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างถูกต้องแล้ว จะน าไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหาร ส าหรับความแตกต่างนั้น Taylor มุ่งเน้นการบริหารในระดับโรงงาน เน้นกลไกการท างานระหว่าง
หัวหน้าคนงานและคนงาน ในขณะที่ Fayol ได้แยกแยะหน้าที่ของการบริหาร ลักษณะของผู้บริหาร และ
หลักการบริหารไว้อย่างชัดเจน (โชติ บดีรัฐ, 2558) 

2. แนวคิดการบริหารจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ (Human relations) 
โชติ บดีรัฐ ได้กล่าวถึงผลการศึกษาของ George Elton Mayo and Fritz Rothisberger ที่พบว่า 

ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลต่อการท างานของคนงานทั้งทางด้านกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น 
ชั่วโมงการท างาน ระยะเวลาของการหยุดพัก ฯลฯ และทางด้านความรู้สึกที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนงานด้วยกัน จากข้อค้นพบของ Mayo สรุปได้ 4 ประการคือ (1) พฤติกรรมของ
บุคคลในหน้าที่งานที่จัดไว้ให้นั้น ไม่ได้เกิดจากการตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่มีความต้องการ
ทางด้านจิตใจที่ต้องการการตอบสนองอยู่ด้วย (2) กลไกของคนไม่สามารถเทียบให้เป็นหน่วยมาตรฐานเหมือน
เครื่องจักรหรือวัตถุดิบได้ แต่คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจเมื่อท างานไประยะหนึ่งก็ต้องการการพักผ่อน ควบคู่กับ
ความต้องการที่จะได้เงินมาตอบสนองตามต้องการทางด้านร่างกายในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
และอ่ืน ๆ (3) เพ่ือให้คนงานได้รับความพึงพอใจ มีขวัญก าลังใจสูง มีความเต็มใจในการท างานให้ได้ผลผลิตสูง 
นักพฤติกรรมศาสตร์จึงสนใจศึกษาเรื่องราวของบทบาทหน้าที่ ฐานะ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงฐานะต่าง ๆ  
และลักษณะความเป็นไปได้ของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีผลกระทบต่อองค์การในทรรศนะที่กว้างกว่า  
และ (4) เรื่องที่ได้รับความสนใจในการศึกษาต่อมา ได้แก่ ลักษณะของผู้น าการพัฒนาพนักงาน และ  
การติดต่อสื่อสารจากบทสรุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แนวคิดการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์เป็นการพยายาม
เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีการศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีความส าคัญต่อการบริหารคนในองค์การได้อย่างทั่วถึง (บดีรัฐ โชติ, 2558) 

3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern management concept) 
โชติ บดีรัฐ ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ไว้ 5 รูปแบบ ได้แก่ (1) แนวคิดการ

บริหารจัดการตามทฤษฎี Z ของดร.วิลเลี่ยม จี อูชิ (William. G. Ouchi.1981) (2) แนวคิดในเชิงระบบ  
(3) วิธีการบริหารแบบการตัดสินใจ (4) วิธีการบริหารแบบระบบเพ่ือการปรับตัว และ (5) วิธีการบริหารตาม
สถานการณ์ (บดีรัฐ โชติ, 2558)  

(1) แนวคิดการบริหารจัดการตามทฤษฎี Z (Ouchi’s Theory Z) สาระส าคัญของแนวคิดนี้คือ              
การเปรียบเทียบองค์การแบบอเมริกัน และองค์การแบบญี่ปุุน ที่มีความแตกต่างกันกล่าวคือ องค์การ 
แบบอเมริกัน จะมีการจ้างงานในระยะสั้น เน้นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน การเลื่อน
ต าแหน่งในองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลในองค์การ และการดูแล
พนักงานเป็นการดูแลเฉพาะส่วนที่เกีย่วข้องเท่านั้น ในขณะที่องค์การแบบญี่ปุุน จะมีการจ้างงานแบบตลอดชีพ 
ท างานเป็นทีม เลื่อนต าแหน่งช้า การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจโดยใช้มติเอกฉันท์ และการดูแลพนักงาน  
เป็นการดูแลทั้งคนหรือดูแลทุกส่วนของบุคคล 

(2) แนวคิดในเชิงระบบ แนวคิดที่ส าคัญของทฤษฎีประกอบด้วย องค์การจะประกอบด้วยระบบย่อย 
ที่ท างานร่วมกัน ระบบจะปรับปัจจัยน าเข้า ( input) จากสภาพแวดล้อม ระบบจะท าหน้าที่ในการแปรสภาพ 



12 
 

(process) ปัจจัยน าเข้ามาเป็นปัจจัยน าออกขององค์การ องค์การจะสร้างผลผลิต (output) ขององค์การและ 
ส่งมอบผลผลิตนั้นเข้าสู่สภาพแวดล้อม และสุดท้ายองค์การจะรับข้อมูลปูอนกลับ จากสภาพแวดล้อมน าไปสู่
การปรับตัวขององค์การ 

(3) วิธีการบริหารแบบการตัดสินใจ แนวคิดนี้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์เชิงปริมาณ”  
ข้อดีของแนวคิดนี้ คือ มีเครื่องมือส าหรับการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ แต่มีข้อจ ากัดคือ ปัจจัยที่ไม่สามารถวัด ได้
แน่นอนถูกมองข้ามไป 

(4) วิธีการบริหารแบบระบบเพ่ือการปรับตัว แนวคิดนี้น าวิธีการเชิงระบบมาใช้และหาวิธีการที่จะท า
ให้องค์การสามารถปรับตัวให้สมดุลกับการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการกระท าต่าง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจาก
ภายในและภายนอกองค์การ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารตามแนวคิดนี้ องค์การต้องมีความเข้มแข็งและมั่นคง 
พร้อมที่จะรับความกดดันทั้งจากภายในและภายนอก วิธีการนี้นับว่าเป็นวิธีการที่มีความสมบูรณ์ที่สุด  
โดยสามารถรวมเอาทุกวิธีเข้าด้วยกัน มีความคล่องตัว สามารถปรับตัวรับสิ่งใหม่ๆ   ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

(5) วิธีการบริหารตามสถานการณ์ วิธีการนี้ช่วยให้มีการเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารที่เป็นวิชาการ ให้มี
โอกาสได้น าไปใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยตรง เพราะจุดมุ่งหมายของวิธีการตามสถานการณ์ก็คือ                     
“ตัวสถานการณ”์ หรือชุดของเหตุการณ์ซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์การมากที่สุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และด้วยการ
มุ่งเน้นตามสถานการณ์นี้เองจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจได้ว่า ภายใต้สถานการณ์เฉพาะนั้น ๆ ผู้บริหาร
ควรใช้เทคนิคการบริหารอะไร จึงจะท าให้องค์การสามารถบรรลุผลส าเร็จมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ อารักษ์ พรหมณี ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ในกระบวนการทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ว่า โครงสร้าง กระบวนการ ระบบเทคนิควิธีการ และหน้าที่ในการบริหารจัดการมีความ
เหมือนกันทั้งในภาครัฐและเอกชน แต่การประสบความส าเร็จอาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ปรัชญา  
การบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนมีความมุ่งหมายทางด้านผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่จะได้รับ ในขณะที่
ภาครัฐอยู่ที่ประโยชน์สาธารณะของประชาชน โดยแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มีองค์ประกอบ 3 
ประการที่ส าคัญ ได้แก่ การมุ่งเน้นประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ (effectiveness) การมุ่งเน้นคุณภาพ (quality) 
หรือความพึงพอใจของผู้รับบริการ (customer satisfaction) และการมุ่งเน้นหลักความรับผิดชอบ 
(accountability) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามนี้สอดประสานกับสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท าให้องค์การต้องปรับตัวตามเพ่ือความเข้มแข็งและการอยู่รอดมีความสามารถในเชิงแข่งขัน 
หลักการบริหารสมัยใหม่ที่องค์การภาครัฐส่วนใหญ่น าแนวคิดไปใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การ
ปรับรื้อระบบ     (re-engineering), การลดขนาดองค์กร(downsizing), กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
(benchmarking), การรื้อและสร้างโครงสร้างใหม่ (reinventing), การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change 
management), การบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management), ธรรมาภิบาล (good 
governance), การวัดผลเชิงดุลยภาพ (balanced scorecard), การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT analysis), การจัดการเชิงกลยุทธ์ (strategic management), การจัดการความรู้ (knowledge 
management), การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (results based management), การเสริมสร้างสมรรถนะ 
(competencies) เป็นต้น (อารักษพ์รหมณ,ี 2555) 

 

2.3  มาตรการของรฐับาล (ศนูย์บรหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.)) 

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 โดยเป็นประเทศที่มีผู้ปุวย
ยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน การคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศพบผู้ปุวยประปรายตลอดเดือนมกราคม 
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2563 ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากหรือเป็นผู้พ านักอยู่ในประเทศจีนแทบทั้งสิ้น การแพร่เชื้อท้องถิ่นที่มีรายงาน
รายแรก มีการยืนยันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563  จ านวนผู้ปุวยยัง มีน้อยตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
แต่จ านวนผู้ปุวยเพ่ิมขึ้นมากในกลางเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งมีการระบุสาเหตุจากกลุ่มการแพร่เชื้อจากหลายกลุ่ม  
ซึ่งกลุ่มใหญ่สุดเกิดขึ้นในการแข่งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ปุวย
ยืนยันแล้วเพ่ิมเกิน 100 คนต่อวัน ในอีก 1 สัปดาห์ต่อมา 

การตอบสนองของรัฐบาลต่อการระบาด เริ่มจากการคัดกรองและการติดตามกา รสัมผัสมี 
การคัดกรองโควิด-19 ตามท่าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนที่โรงพยาบาลส าหรับผู้ปุวยที่มีประวัติเดินทาง
หรือสัมผัส มีการสอบสวนโรคกรณีที่เกิดกลุ่มการระบาด กระทรวงศึกษาธิการเน้นการเฝูาระวัง ตนเอง  
การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือและการเว้นระยะห่างหรือใส่หน้ากากอนามัย แม้บุคคลที่เดินทางมา
จากประเทศเสี่ยงสูงจะได้รับค าแนะน าให้กักตนเอง แต่ยังไม่มีค าสั่งจ ากัดการเดินทางจนวันที่ 5 มีนาคม 
2563 และวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีประกาศเพ่ิมเติมให้ต้องมีเอกสารการแพทย์รับรองการเดินทางระหว่าง
ประเทศและคนต่างด้าวต้องมีประกันสุขภาพ ปลายเดือนมีนาคม 2563 สถานที่สาธารณะและธุรกิจห้างร้าน
ได้รับค าสั่งให้ปิดในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด  นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมีประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแต่  
คืนวันที่ 3 เมษายน 2563  พระราชก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินยังสั่งงดจ าหน่ายสุราชั่วคราวและให้ประชาชน
ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งยกเลิกเป็นส่วนใหญ่ ในเดือนกรกฎาคมและเปิดสถานศึกษาในเดือนสิงหาคม 
2563 อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังไม่ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อมาพบการระบาดของโรครอบใหม่ในจังหวัด
สมุทรสาครประมาณกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   ท าให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 

รัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างหนักจากการรับมือวิกฤตการณ์ในหลายด้าน ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
หลังเกิดความกังวลต่อการกักตุนและโก่งราคาขายหน้ากากอนามัย รัฐบาลเข้าควบคุมราคาและแทรกแซง  
การจัดจ าหน่าย แต่ยังไม่สามารถปูองกันการขาดแคลนตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ และเกิดกรณีอ้ือฉาวจาก
กรณีที่ประชาชนสงสัยว่ามีการฉ้อราษฎร์บังหลวง นอกจากนี้ รัฐบาลยังถูกวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบาย  
ข้อก าหนดการเดินทางระหว่างประเทศและการกักโรคอย่างไม่เด็ดขาดและล่าช้า และการสื่อสารแบบกลับไป
กลับมา รัฐบาลจึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
ศบค. เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่แถลงข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรคโควิด 19 
ประจ าวัน ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารช่องทางหลักและช่องทางเดียว ตลอดจนก าหนดนโยบายที่ส าคัญใน
การควบคุมโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ 

 
มาตรการทีส่ าคัญ 

1. การกกัตวัผู้ทีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ หรือ State Quarantine (SQ) 
เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศบค. 

ก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคน ต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพ่ือการ 
เฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคซึ่งมาจากท้องถิ่นอ่ืน หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด-19 

หน่วยงานรัฐจึงจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับเป็นที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้อยู่ใน
การก ากับดูแล เพ่ือการเฝูาระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การควบคุม
ปูองกันโรค โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดบริการ SQ ซึ่งเป็น
การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร โดยใช้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและ

https://th.wikipedia.org/wiki/สนามมวยเวทีลุมพินี
https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน_พ.ศ._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน_พ.ศ._2548
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กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และไม่มีอาการ 
ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด-19 (Patient under investigation) โดย ลักษณะของ SQ ต้องมีองค์ประกอบ
หลัก 6 หมวด ประกอบไปด้วย 1) โครงสร้างอาคารวิศวกรรมความปลอดภัยและระบบสื่อสารสารสนเทศ  
2) บุคลากร (ต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน) 3) วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ 4) ยา เวชภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล 5) การจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรกับชุมชน และ 6) โรงพยาบาล
คู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม 

 

2. การตรวจคดักรอง เฝาูระวงั และสอบสวนโรคโควดิ 19 (กรมควบคุมโรค, 2563) 
 กรมควบคุมโรค ได้ก าหนดมาตรการในการเฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         
ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบขนาดของปัญหา ตรวจจับการระบาด และติดตามแนวโน้มของการเกิดโรคติดเชื้อ   
ในกลุ่มประชากรเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงได้อย่างทันเวลา การเฝูาระวัง แบ่งเป็น 

- การเฝูาระวังในกลุ่มผู้ปุวย หรือมีอาการเข้าได้กับนิยาม (Patient Under Investigation: PUI)  
- การตรวจคัดกรองในประชากรเสี่ยงตามจุดคัดกรองและด่านเข้าออกระหว่างประเทศ (Screening)  
- การเฝูาระวังในกลุ่มเปูาหมายเฉพาะหรือพ้ืนที่เฉพาะ (Sentinel Surveillance)  
- การเฝูาระวังเหตุการณ์ในสถานที่เสี่ยง เก็บตัวอย่างส่งตรวจเมื่อเข้าเกณฑ์ PUI และเป็นกลุ่มก้อน 

รายงานผ่าน EBS (Event-Based Surveillance) 
  กรณีพบผู้ปุวยยืนยันอย่างน้อย 1 รายขึ้นไปจะมีการสอบสวนโรค โดยทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค
ด าเนินการสอบสวนโรคซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และมีแนวทางในการปฏิบัติซึ่งอาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการสอบสวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เกณฑ์ในการสอบสวนส าหรับหน่วยงานมี  
4 ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ จังหวัด สคร./สปคม. และส่วนกลาง ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่ 1 เกณฑ์การออกสอบสวนโรคกรณีผู้ปุวยยืนยัน (Confirmed case) และการค้นหาติดตามผู้สัมผัส 
อ าเภอ จงัหวดั สคร./สปคม. สว่นกลาง 
เกณฑก์ารออกสอบสวนโรคกรณีผูป้วุยยนืยนั (Confirmed case) 
ทุกราย ทุกราย รายแรกของจังหวัด 

ผู้ปุวยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 24 ราย 
ผู้ปุวยเสียชวีิต 
บุคลากรทางการแพทย ์

ผู้ปุวยยืนยันเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
5 รายขึ้นไป 
กรณีที่ได้รับการร้องขอจากสคร./
สปคม. 
 

เกณฑก์ารคน้หาและตดิตามผูส้มัผัส 
ทุกราย ผู้สัมผัสของผู้ปุวยยืนยันรายแรก

ของอ าเภอ 
ร่วมติดตามผู้สัมผัสในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

ผู้สัมผัสของผู้ปุวยยืนยันรายแรก
ของจังหวัด 
เมื่อจังหวัดร้องขอ 
ร่วมติดตามผู้สัมผัสในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 

ผู้สัมผัสของผู้ปุวยยืนยันที่เป็น
กลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 
กรณีที่ได้รับการร้องขอจากสคร./
สปคม. 

 

กระบวนการสอบสวนโรค โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด (Close contact tracing) ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ผู้ที่อยู่ใกล้หรือ

มีการพูดคุยกับผู้ปุวยในระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ปุวย (2) ผู้ที่อยู่
ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ปุวย โดยอยู่ห่างจากผู้ปุวยในระยะ 1 เมตร 
เป็นเวลานานกว่า 15 นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ และผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้แก่  
(1) ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับผู้ปุวยที่มีโอกาส
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สัมผัส สารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ปุวย โดยไม่ได้ใส่ personal protective equipment 
(PPE) ตามมาตรฐาน และ (2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือ
แพร่เชื้อกับผู้ปุวย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 

2. การค้นหาเชิงรุก (Active case finding) เมื่อพบผู้ปุวยยืนยันที่ไม่สามารถหาแหล่งโรคที่มาจากพ้ืนที่
ระบาดได้อย่างชัดเจน มีความเป็นไปได้สูง ที่ผู้ปุวยจะได้รับเชื้อมาจากภายในชุมชนที่ใช้ชีวิตหรืออาศัย
อยู่ ซึ่งในชุมชนนั้นอาจจะมีผู้ปุวยรายอ่ืน หรือมีการระบาดเกิดขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องค้นหาเชิงรุกภายในชุมชนนั้น ๆ เพ่ือค้นหา และด าเนินการแยกผู้ปุวยโดยเร็ว โดยการค้นหา
เชิงรุกจะขยายวงให้ครอบคลุมชุมชนที่ผู้ปุวยใช้ชีวิต หรืออาศัยอยู่ โดยไม่จ ากัดอยู่เพียงผู้ที่มาสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ปุวย ขอบเขตการค้นหาเชิงรุกจะกว้างเท่าใดนั้น ให้พิจารณาโดยใช้หลักที่ว่าจะค้นหา
ผู้ปุวยรายอ่ืน ซึ่งมีโอกาสไปสัมผัสกับแหล่งโรคเดียวกัน (common exposure) กับผู้ปุวยยืนยัน  
เช่น หากมีนักเรียน ป.6 เป็นผู้ปุวยยืนยัน ในการค้นหาผู้สัมผัส มักจะจ ากัดวงเพ่ือนสนิท หรือเพ่ือน  
ในห้องเรียนเดียวกัน แต่หากเป็นการค้นหาเชิงรุกจะต้องขยายวงการค้นหา เช่น ให้ครอบคลุมทั้ง
โรงเรียน เนื่องจากผู้ปุวยรายนั้นอาจได้รับเชื้อมาจากการใช้สาธารณูปโภคส่วนรวม เช่น ลิฟต์  
โรงอาหาร โรงยิม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ จึงอาจมีนักเรียนหรือบุคลากรคนอ่ืนที่ได้รับเชื้อจาก
บริเวณเดียวกันนี้ด้วย 

3. การค้นหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการในชุมชน (Asymptomatic infection finding) เป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อ
ไม่มีอาการ ในผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ (สถานที่ ชุมชน/หมู่บ้าน) ที่พบผู้ปุวยต่อเนื่องในระยะเวลา  
อย่างน้อย 28 วัน ขึ้นอยู่กับความถ่ี ความหนาแน่นของประชากร และตามสถานการณ์ของพ้ืนที่ ทั้งนี้
ให้ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท าด้วย ในกรณีที่พบผู้ปุวยต่อเนื่องในระยะเวลา 
อย่างน้อย 28 วัน ทีมสอบสวนโรคจะต้องด าเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ (Asymptomatic 
infection finding) ซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ (สถานที่/ชุมชน/หมู่บ้าน) โดยขนาด การค้นหาขึ้นอยู่กับ
ความถี่ที่พบผู้ปุวย ความหนาแน่นของประชากร และสถานการณ์ของพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ร่วมกับการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
ในการควบคุมโรค 

 
  การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการติดเชื้อในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง นอกเหนือจากการ เฝูา
ระวังที่ก าหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และข้อตกลงของ สปสช. ระดับเขต  
 

2.4 มาตรการของกรมควบคมุโรค 

2.4.1 มาตรการด้านการปูองกันตนเองของประชาชน (กรมควบคุมโรค, 2564) 
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ หญิง

ตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ปีลงมา ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป
หากมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือปูองกันตนเองจากการเจ็บปุวยและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จึงมี 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการปูองกันโรคโควิด-19 ส าหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง โดยแนวปฏิบัติมี 10 ข้อ 
ดังนี้ 

1 ออกจากบ้านเมื่อจ าเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพ้ืนที่ปิด 
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2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน 

3 ใช้รถสาธารณะเมื่อจ าเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง 

4 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือ
หลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิด
ประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น 

5 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

6 ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น ให้ออก  
นอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด 

7 แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อ่ืน 

8 เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกส ารับ หรือหากทานอาหารร่วมกัน
ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

9 หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ควรกักตัวเอง 
ที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

10 หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ
การตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

 
2.4.2 มาตรการด้านการปูองกันส าหรับสถานที่ท างานหรือสถานประกอบการ (กรมควบคุมโรค, 2564) 

เมื่อสถานที่ท างานหรือสถานประกอบการ พบผู้ปุวยยืนยันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่แพร่กระจาย 
ผ่านการไอ จาม สัมผัสใกล้ชิด ถูกละอองเสมหะ น้ ามูก น้ าลายของผู้ปุวย มีหลักส าคัญที่ต้องปฏิบัติเพ่ือปูองกัน
การแพร่ระบาดต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ ในสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้  
1. การปูองกัน เฝูาระวัง และแยกผู้ปุวย เช่น (กรมควบคุมโรค, 2564)   

o ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ ค าแนะน า หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การปูองกันการแพร่กระจาย 
เชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน  

o ส ารวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอ ว่ามีประวัติเดินทางไปในต่างประเทศหรือสถานที่ใน
ประเทศไทยที่ถูกประกาศว่าเป็นสถานที่พบผู้ปุวยโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ หากพบพนักงาน
เดินทางไปยังสถานที่ ที่พบผู้ปุวยโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามวัน เวลาที่มีการประกาศ ควรให้หยุด
งานทันที แยกตัวเองเพ่ือสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และรายงานตัวตามท่ีมีการประกาศ  

o ส าหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานท างานหนาแน่น และโรงงานที่มีแผนก การผลิต ควรจัดให้
มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าท างาน หากพบพนักงานปุวยด้วยอาการไข้
มากกว่า 37.5 องศา ไอ จาม เจ็บคอ หรือมีน้ ามูก ควรให้พนักงานหยุดท างานทันที  

o จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ ในการโทรแจ้งและติดต่อกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือด าเนินการควบคุมโรคตามแนวทาง
ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป  

2. การแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ปุวย (กรมควบคุมโรค, 2564) 
ในกรณีที่พบพนักงานยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข

ในพ้ืนที่ หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือท าการส ารวจคนร่วมงาน ที่อยู่ในข่ายสัมผัสโรค ซึ่งต้องให้
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หยุดงานทันทีและกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัยหรือที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก าหนดไว้ เพ่ือสังเกต
อาการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากใกล้ชิดผู้ปุวยครั้งสุดท้าย  
3.  การท าความสะอาดสถานที่ (กรมควบคุมโรค, 2564) 

1) เพ่ิมความตระหนักให้กับพนักงาน และพนักงานท าความสะอาด ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ  
โดยให้ความส าคัญในการปูองกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือ 
ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลท าความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น โต๊ะท างาน คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท างาน รวมถึงอุปกรณ์ท าความสะอาดอ่ืนๆ  

2) จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมากอย่างสม่ าเสมอ เช่น             
โต๊ะท างาน โต๊ะประชุม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท างาน ที่จับประตู ห้องน้ าด้วยน้ ายา
ฟอกขาวความเข้มข้น 6% ผสมน้ าสะอาด (โดยใช้น้ ายา 1 ส่วนต่อน้ า 99 ส่วน) หรือ 70% 
แอลกอฮอล์  

2.4.3 มาตรการและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการปูองกันวิกฤตการณ์จากสถานการณ์
โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 มาตรการ 
ที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรการการปูองกันและสกัดกั้นการน าเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย และมาตรการการยับยั้งการ
ระบาดภายในประเทศ รายละเอียดตามตารางที่ 2  
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ตารางที ่ 2 มาตรการเร่งด่วนในการปูองกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
มาตรการ กจิกรรมส าคญั หนว่ยงานหลกั หนว่ยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
1. การปูองกันและ
สกัดกั้นการน าเชื้อ
เข้าสู่ประเทศไทย 

1.1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (ยังไม่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย)ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการด้านวิชาการ ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก าหนด ถูกคุมไว้สังเกตอาการ ตามพระราชบัญญัติ 
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน 

สธ. คค.  มท. กทม. กต. รง. ศธ. อว. 
 

1.2 พัฒนาระบบ และกลไกการกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ณ ที่พ านัก ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

สธ. มท. กทม. คค. 

1.3 ก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงส าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง เช่น มีใบรับรอง
แพทย์ มีประกันสุขภาพอย่างน้อย 100,000 USD มีที่พ านักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่
สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ รวมทั้งคนไทย ท่ีพ านักอาศัยต่างประเทศ ให้ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่า
สถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น 

กต. คค. สธ. กห. 
ตช. (สตม.) 

มท. 

1.4 ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นส าคัญ และเตือนประชาชน
ให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 

กต. คค.  ทุกหน่วยงาน 

2. ยับยั้งการระบาด
ภายในประเทศ 

2.1 เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ (13 – 15 เมษายน 2563) เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด โดยจะชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

วธ. นร.  

2.2 ปิดสถานท่ีที่เสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดทีม่ีคนแออัด เบียดเสยีด ง่ายต่อการแพรเ่ชื้อ 
    - ปดิชั่วคราว จนกวา่สถานการณจ์ะคลีค่ลาย    
      ส าหรับสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ทั่วประเทศ 
    - ปิดชั่วคราว 14 วัน  ส าหรับ ผับ สถานบันเทิง โรงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา ฟิตเนส และ สถานบริการอื่นๆ ตาม
พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 และ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่    
กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

สธ. มท. กทม.  

2.3 ก าหนดมาตรการจ ากดัการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รง. กต.  
2.4 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (สถาบันการศึกษา) โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันกวดวิชา หรือ 

ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 14 วัน และให้
สถานศึกษาด าเนินการปูองกันโรคตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปดิ
สอนตามปกติ 

ศธ. อว. คศ.  
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มาตรการ กจิกรรมส าคญั หนว่ยงานหลกั หนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2.5 งดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงาน
แสดงสินค้าต่างๆ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นส าคัญ 

มท. กทม. กก. วธ. ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.6 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานท่ีมีคนจ านวนมาก ได้แก่ ค่ายทหาร เรือนจ า โรงเรียน รวมถึง
จ ากัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว หรือหากจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการปูองกันการแพร่ของโรค เช่น การ
ตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย 

กห. ยธ. ศธ. อว. รง. 
มท. 

สธ. 

2.7 ให้สถานที่ท างาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาท างาน เหลื่อมเวลาพักรับประทาน
อาหาร และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยให้หน่วยราชการทุกหน่วยท าแผนเหลือ่มเวลาการท างานและรายงานผล
การปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทุกสัปดาห์ 

ก.พ. ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

2.8 ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เพื่อให้บุคลากรท างานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ ประชุมทางไกล 
ผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งเสริมระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อขายออนไลน์ ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป โดยให้หน่วยราชการทุกหน่วยท าแผนการท างานจากบ้านและรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทุกสัปดาห์ 

ดศ. พณ. กค. หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.9 ลดความเสี่ยงของการแพร่เช้ือในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจ านวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การท าความ
สะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จ ากัดจ านวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา 

ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และเอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

2.10 ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการปูองกันการแพร่เช้ือเช่นการท าความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคั ดกรอง
อุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและปูองกันการติดเช้ือของพนักงาน เช่น ให้ใช้หน้ากากผ้า จัดเจลล้างมือให้พนักงาน
อย่างพอเพียง ก าหนดการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

สธ. มท. กทม. พณ. รง. 

2.11 ลดความเสี่ยงของการแพร่เช้ือในระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ และเพิ่มความถี่ของการเดินรถ คค. สธ. มท. กทม. 
2.12 ส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานท่ี ท่ีมีคนจ านวนมาก และเร่งผลิตหน้ากากผ้าให้เพียงพอ มท. สธ. กทม.  รง. อก. 
2.13 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ 
กรุงเทพมหานคร ใช้อ านาจตาม พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ ากัด 
ดูแลการเคลื่อนย้ายที่จ าท าให้เกิดการแพร่ระบาด หรือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจ ากัดพื้นท่ีเสี่ยงตามข้อมูลที่มีการ 

มท. สธ. กทม. ทุกหน่วยงาน 
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มาตรการ กจิกรรมส าคญั หนว่ยงานหลกั หนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แพร่ระบาดและแจ้งมาตรการที่จะด าเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) ทราบและให้ความเห็นชอบโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกวัน 

  

2.14 ให้มีการก าหนดให้ชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้มีการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัว มท. สธ. ดศ. กทม. ทุกหน่วยงาน 
2.15 ให้เร่งด าเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกอ าเภอ เขต หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยด่วน และให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการด าเนินการเฝูาระวัง 

มท. สธ.  

 
หมายเหตุ  การควบคุมการระบาดของโรค อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มี อ านาจ  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อประจ าจังหวัด และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด าเนินการกักกัน คุมไว้สังเกต การปิดสถานที่ เลื่อนหรืองดกิจกรรม อันมีผลต่อ
การแพร่ระบาดของโรค โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งในระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อการปูองกันและควบคุมการแพร่ของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))                   
(ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) (มาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ ณ 
วันที่ 19 มีนาคม 2563, 2563) 

เพ่ือให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการได้ อย่างทันท่วงที                   
กรมควบคุมโรคในฐานะส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ก าหนดมาตรการและ 
แนวทางการด าเนินการในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือปูองกันการแพร่ของโรคโควิด 19 เพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครโดย 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยมีมาตรการและแนวทางการด าเนินการ  
ที่ส าคัญ โดยย่อมีดังนี้ 

กรณีสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 ให้ปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย เช่น สนามมวย สนามม้า สนามกีฬา สถานที่จัดหรือแข่งกีฬา สถานที่ชนไก่ หรือสถานที่
ซึ่งใช้ส าหรับการเล่นต่าง ๆ ซึ่งใช้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ฯลฯ ทั้งนี้ ให้แจ้งต่อ
เจ้าของผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว  

กรณีสถานที่ซึ่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น สถานบันเทิง 
สถานที่อ่ืนใดที่มีลักษณะแออัด เบียดเสียด หรือใกล้ชิดกัน ซึ่งง่ายต่อการแพร่ของเชื้อโรคหรือมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการแพร่ของโรคโควิด 19 สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยให้
แจ้งต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติหรือแนว
ทางการปูองกันหรือควบคุมโรคท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดอย่าง 

กรณีสถานที่ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน หรือสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมที่มี
การรวมตัวกันของบุคคลจ านวนมาก ให้พิจารณาด าเนินการ ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรม ในสถานที่ดังกล่าว
ออกไปหรือก าหนดเงื่อนไขหรือมาตรการในการใช้สถานที่ดังกล่าวตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  

กรณีเป็นสถานที่ซึ่งพบผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 หรือสถานที่ซึ่งผู้ที่เป็นโรคโควิด 19 ได้พ านักหรือพักอาศัย 
ท ากิจกรรม มีภารกิจ หรือเข้าไปในสถานที่นั้นภายในระยะเวลา 14 วันก่อนพบว่าบุคคลดังกล่า ว                        
เป็นโรคโควิด 19 ให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน  

ให้ผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด 19 หรือเป็นผู้สัมผัสหรือเป็นพาหะของโรคโควิด 
19 มารับการตรวจ รักษา รับการชันสูตรทางการแพทย์ และเพ่ือความปลอดภัยอาจแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้
สังเกต ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก าหนด จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอัน
ควรสงสัย 

ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้พักอาศัยในสถานที่ดังกล่าวก าจัดความติดโรคหรือท าลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อ
โรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรค หรือแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือควบคุมและ
ปูองกันการแพร่ของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ ผู้ได้รับค าสั่งต้องด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวจนกว่าเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อจะมีค าสั่งยกเลิก 

ห้ามผู้ใดกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้
โรคโควิด 19 แพร่ออกไป 
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โดยเกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
ระดับประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 โดยกรมควบคุมโรค กิจกรรมที่ควรด าเนินการตามระดับ
ความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ระดับประเทศ และเกณฑ์การพิจารณาตาม
ระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด (อ้างอิงจากแถลงการณ์ 
ของ ศบค. วันที่ 24 ธันวาคม 2563) แสดงไว้ในตารางภาคผนวก 1 2 และ 3 ตามล าดับ 

 
การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด 2019
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 โดย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ (มาตรการและแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563, 2563) รายละเอียดในภาพ
ที่ 1 

ภาพที ่ 1 การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคโควิด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4  มาตรการของกองโรคไม่ติดต่อ ที่กรมสั่งการและกองโรคไม่ติดต่อได้ด าเนินการ  

1. ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกส านักงานและปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ภายใต้มาตรการปูองกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. จัดส่งบุคลากรปฏิบัติงานในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรคกรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ พื้นท่ีกักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) 

3. ปฏิบัติตามค าสั่ง เรื่อง ก าหนดต าแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการพลเรือนสามัญและมอบหมายให้
ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
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4. ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานบริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค ตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ ์

5. ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ประสานงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ             
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค 

6. ปฏิบัติตามค าสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7. ร่ วมปฏิบัติ ง านตามค าสั่ งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุก เฉิน ทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT) 

8. ร่ วมปฏิบัติ ง านตามค าสั่ งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุก เฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มภารกิจมาตรฐานการกักกัน (Quarantine) 

9. ร่ วมปฏิบัติ ง านตามค าสั่ งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุก เฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operation) 

10. แจ้งประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แนวทางการปกิบัติตนของข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อ                   
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

11. รายงานข้อมูลก าลังคน กรมควบคุมโรค ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

12. ปฏิบัติตามแนวทางการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

13. ปฏิบัติตามค าสั่งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณี โรคติดเชื้อ                
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่องแต่งตั้งผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อเป็นคณะท างานกลุ่มภารกิจ
บริหารจัดการ (Administration : Admin) (เพ่ิมเติม) เพ่ือปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน        
ทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

2.5 การบรหิารจดัการงานของกลุม่บรหิารงานทัว่ไป กองโรคไมต่ดิต่อ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ  มีบทบาทหน้าที่/ภารกิจ ในการศึกษา  พัฒนาแนวทางและ
รูปแบบของงานบริหาร และด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งบประมาณ
งานเงินเดือนค่าจ้าง งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่  รวมทั้งสนับสนุน 
การด าเนินงานอ่ืนๆ ของกองโรคไม่ติดต่อ โดยมีงานและหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ และงานยานพาหนะ 

 งานการเงินและบัญชี  
 งานการเจ้าหน้าที่ 
 งานพัสดุ 
 งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

มีรายละเอียดการด าเนินงานตามแผนงาน และแบบมอบหมายงาน ที่ได้จัดท าขึ้นไว้โดยสรุปดังตารางที่  3
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ตารางที ่ 3 บทบาทภารกิจของงานในกลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ 
งานธุรการ งานสารบรรณ งาน

เลขานุการ งานอาคารสถานที ่และงาน
ยานพาหนะ 

งานการเงนิและบัญช ีงานงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที ่ งานพสัด ุ งานอื่นที่ไดร้บัมอบหมาย 

1. การปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้อ านวยการ/
รองผู้อ านวยการ 

2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการของ
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

3. การรับ-เสนอ-ติดตาม-ส่งหนังสือราชการ 
4. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติงาน 
5. การควบคุมและเร่งรัดงานรับส่งหนังสือ 

รับเข้าจากภายนอก 
6. การด าเนินงานยานพาหนะ 
7. การด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ 

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 
2. การจัดท างบประมาณ 
3. การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและอื่นๆ 
4. การตรวจสอบและเบิกจ่าย 
5. การจัดท าเงินทดรองราชการ กองโรคไม่

ติดต่อ 
6. การจัดท าบัญชีและรายงาน 
7. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
8. การตรวจสอบเอกสารเบิก - จ่าย 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนอกสถานที่ 

1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การรับย้าย/โอน 
การบรรจุกลับ เข้ารับราชการ 

2. การจัดท าเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน 
ค่าจ้าง ข้าราชการพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

3. การด าเนินงานจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4. การด าเนินการจัดท าค าบรรยายลักษณะ
งาน 

5. การด าเนินการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนระดับให้
สูงขึ้นของข้าราชการ 

6. การจัดท าวันลา 
7. การจัดท าหนังสือรับรอง 
8. การจัดท าข้อมูลบุคคล 
9. การจัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง ประจ าป ี
10. ข้าราชการที่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่

ราชการ 

1. การด าเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างโดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-bidding) 

2. การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
3. การจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
4. การควบคุม และการเบิกจ่ายพัสดุ 
5. งานตรวจสอบพัสดุ 

1. การด าเนินการตามแผนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

2. การลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน 

3. การจัดการข้อร้องเรียน 
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2.6 งานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง  
 

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 ในส่วนภูมิภาคมีความเข้มข้นกว่าแนวทางของศบค.  
ที่ประกาศออกมา เช่น จังหวัดเลย มีแนวทางการด าเนินงานที่เข้มข้นมากกว่า ศบค. เช่น การปิดพรหมแดน
จังหวัดเมื่อเกิดการติดเชื้อในจังหวัด (กายสิทธิ์ & บุญมา, 2564) ส่วนแนวทางการเยียวยาเป็นไปตามที่รัฐบาล
ก าหนด มีการปรับนิยามแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่อง มีกระบวนการติดตาม ควบคุม คัดกรอง กักตัวที่บ้าน
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเดินทางข้ามจังหวัด หรือโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ที่ได้ก าหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการปูองกัน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับ
สถานศึกษาในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และเอ้ืออ านวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  (ทองปรีชา จิรกิติ์, 2563) ที่เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล 
ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการปูองกันการแพร่
ระบาดในสถานศึกษาเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

การปรับมาตรการให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
การจัดการโควิด-19 มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการได้แก่ ด้านบุคลากร มีการขาดแคลนเจ้าหน้าที่  
ผู้มีความรู้ เฉพาะด้าน ด้านงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปูองกัน
โรครวมถึง ค่าตอบแทนบุคลากรชุดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์  
ในการลงพ้ืนที่ ของเจ้าหน้าที่ ท าให้อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีไม่เพียงพอ  
ขาดความน่าสนใจ (เกลี้ยงนิล สอยฤทัย, 2563) นอกจากนี้ การรับรู้ของบุคลากรยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินมาตรการ เช่น ผลการศึกษาของ นภชา สิงห์วีร-ธรรมและคณะ พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานและการรับรู้ความรุนแรง ของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับรู้ของหน่วยงานต่อ 
การด าเนินงานควบคุมโรคอยู่ ในระดับมาก ส าหรับทันตาภิบาล ที่มีสถานที่ท างานต่างกัน มีการรับรู้ 
ของหน่วยงานต่อการด าเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 แตกต่างกัน  

การปูองกันส่วนบุคคลมีความส าคัญไม่แพ้กัน การใช้หน้ากากปูองกันการรับเชื้อ เน้นให้ผู้ปุวยต้องใส่ 
หน้ากากอนามัย และแยกตัวจากชุมชน เป็นเรื่องหลัก แต่ เมื่อมีผู้ปุวยจ านวนมาก และมีผู้แพร่เชื้อที่ไม่มีอาการ 
หรือมีอาการน้อย ปะปนอยู่ในชุมชน อีกท้ังการระบาดของโรคนี้แพร่ได้เร็ว และผู้ติด เชื้อมีอาการรุนแรงมากได้ 
จึงจ าเป็นต้องให้คนไม่ปุวย และคนไม่ติด เชื้อ ใส่หน้ากากปูองกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อด้ วย (ศิรินาวิน 
สยมพร, 2563)   

ดังนั้น จึงมีผู้เสนอกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในการตอบสนอง
ต่อการระบาดของโรคโควิด-19 (วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ, 2563) โดยมีเปูาหมาย “ลดการติดเชื้อ ลดการ
ปุวย และลดการตายจากโควิด 19” การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว ต้องครอบคลุม strategic 
area 7 ด้าน ได้แก่ 

1. การตดิตามสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรค 

2. การก าหนดมาตรการทางสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3. การก าหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

4. การเตรียมความพร้อม ศักยภาพและทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพ 
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5. การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา 

6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

7. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการกับการระบาดของโรค โดยเป็นการวิเคราะห์  
การด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุส่วนขาดของการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
การพัฒนาต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับประเทศและพ้ืนที่หากเกิดการระบาดในอนาคต 

 
การศึกษาการบริหารจัดการองค์กรในยุค New Normal กับการเปลี่ยนแปลงในระบบ 

การท างานหลังจากการเกิดโรคไวรัสโควิด-19 (พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ et al., 2565) พบว่าการให้
ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการ (management process) ภายในองค์กรที่ปัจจุบันต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากการเกิดโรคไวรัสโควิด-19  อันส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น 
ควรการปรับให้มีการ Work From Home หรือ Remote Work, การประชุมผ่านวิดีโอคอล, การส่งงาน 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์, การตั้งกฎระเบียบด้านความสะอาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน, การโฟกัสกันที่ผลงาน
เป็นส าคัญ และการส ารวจข้อคิดเห็น หรือไอเดียต่างๆสม่ าเสมอ โดยผ่าน 5 กลยุทธ์ คือ ระบบการท างานที่
ยืดหยุ่น มีปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล ชี้ให้เห็นคุณค่ากับผลงานวัฒนธรรม รูปแบบการจ้างงาน และสวัสดิการที่เลือกได้
วิถีการท างานในยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อม และสถานการการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบกับองค์กรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทั้งนี้องค์กรต้องมีความเข้มแข็งในองค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเข้มแข็งของทรัพยากรการบริหารจัดการ ก็จะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง  

นงนุช อุณอนันต์ และธัชพงศ์ เศรษฐกิจ (นงนุช อุณอนันต์, ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2020) ได้ศึกษา                  
กลยุทธ์การบริหารองค์กรฝุาวิกฤตโควิด – 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร
ธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด – 19 ที่ท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและฝุาวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ 
ผลการศึกษาพบว่า ในที่สุดแล้ววิกฤติไวรัสโควิด – 19  จะต้องคลี่คลายและยุติลง แสต่วิถีชีวิตของงคนไทย 
ยุคหลังโควิด – 19 คงต้องเปลี่ยนไปมาก เช่นเดียวกับบทบาทของผู้น าองค์กร และพนักงานก็จะต้อง
เปลี่ยนแปลงไป งานประจ าที่มีให้ท าทุกวัน และท าซ้ าๆ จะลดลงอย่างชัดเจน เมื่อธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล 
สถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งธุรกิจต้อง
เตรียมพร้อมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป การทานต้องมีความยืดหยุ่นสูง รวมทั้งวิธีการทางการตลาด
ที่ธุรกิจใชต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก หาธุรกิจปรับตัวได้ก็จะท าให้ธุรกิจสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศิราณี เมฆลอย (ศิราณี เมฆลอย, 2565) ได้ศึกษาการบริหารจัดการองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า                 
การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยก เว้นในเรื่องระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ด้านความสัมพันธ์การบริหารจัดการ
องค์การ และคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า การบริหารจัดการองค์การในด้านลักษณะของหน่วยงาน ( r = . 943) 
และคุณภาพชีวิตการท างานในด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (r = .856) มีความสัมพันธ์ใน
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ระดับสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของบุคลากรในองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
(R2=0.84, R2 Adjusted=0.83, Sr2=5.34, F=28.52, p<0.001) มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยผู้น าองค์การต้องมีวิสัยทัศน์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง  
พร้อมทั้งการน ากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติในรูปแบบความปกติใหม่เน้นความปลอดภัยจากโรคระบาดและ
มีการวางแผนเพ่ือเตรียมรับมือความไม่แน่นอนในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซึ่งการที่องค์การจะสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในสถานที่ท างานนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือทั้ง
สองฝุายคือ ในส่วนของ นายจ้างหรือฝุายองค์กรและฝุายลูกจ้างหรือพนักงาน โดยที่ทั้งสองฝุายต้องมีแนวทาง
ในการด าเนินงานเพ่ือ มุ่งสู่เปูาหมายของการมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีร่วมกัน และเกิดความพึงพอใจทั้ง
สองฝุาย รวมทั้ง คุณภาพชีวิตในการท างาน ถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและ  
มีความส าคัญ ต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสมและ  
เอ้ือต่อการ ท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่งคง ท าให้เกิดความสุข โดยจะส่งผลดีทั้ง 
ตัวบุคคล และองค์กร 
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บทที ่3 วธิดี าเนนิการวจิยั 
 

การศึกษาเรื่อง “มาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19             
กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563” ในครั้งนี ้ท าการศึกษาโดยกลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค   
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

2.1 รูปแบบการศึกษา 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 รปูแบบการศึกษา 

การศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Cohort Study) แบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study) 
(วรพงศธร ธวัชชัย, 2543) นี้ ใช้วิธีการศึกษาข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานและมาตรการการบริหารจัดการ
องค์กร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 ทั้งในช่วงก่อนมีสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โควิด-19 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานร่วมกับการส ารวจความคิดเห็น (Survey) ของกลุ่มเปูาหมาย  
เพ่ือการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการว่ามีข้อดี/ข้อเสียอย่างไร การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) 
ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน (Stakeholder) ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป และตัวแทน
หัวหน้ากลุ่มงาน ของกองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 ตามแบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าผลไปวิเคราะห์และหาข้อสรุปต่อไป 

 

3.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

3.2.1 ประชากร 

ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานของกองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563  
3.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อทั้งหมด  
ที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อมาตรการฯ และ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหาร  
กองโรคไม่ติดต่อ จ านวน 4 คน หัวหน้างานในกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน คือ หัวหน้างานธุรการ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงินและบัญชี และ
ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มงานในกองโรคไม่ติดต่อ จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร และหัวหน้า  
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
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3.3 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลมี 2 แบบ ดังนี้ 
1. แบบส ารวจความความคิดเห็นที่มีต่อการจัดมาตรการระหว่างการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 

ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สถานะการฏิบัติงาน กลุ่มงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ การ work from home  งานที่สามารถ work 

from home ได้ งานที่ไม่สามารถ work from home ได้  
ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนมาตรการ work from home ได้แก่ อุปกรณ์ส าหรับ 

การปฏิบัติงาน  work from home  อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ในการปฏิบัติงาน 
work from home เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  work from home (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ความคิดเห็น ได้แก่ ความต้องการให้หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน  work from 
home ปัญหา อุปสรรคในการ work from home และข้อเสนอแนะ 

2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview)  
เพ่ือสัมภาษณ์ ผู้บริหาร จ านวน 4 คน (ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ) 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน (หัวหน้างานธุรการ งานสารบัญ อาคารสถานที่
และงานยานพาหนะ หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้างาน 
การเจ้าหน้าที่) และหัวหน้ากลุ่ม จ านวน 2 คน (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และแผนงาน) รวมทั้งหมด 10 คน โดยสัมภาษณ์ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล 
การบริหารจัดการงานก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การเตรียม

อุปกรณ์ การดูแลติดตามปูองกันการระบาดของโรค / ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่อาจท า
ให้ติดโรค และการ ปรับแผนงาน กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณ 

การบริหารจัดการงานระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ 
ผลกระทบต่อการบริหารงาน มาตรการปูองกันส่วนบุคคล และมาตรการปูองกันขององค์กร 

การบริหารจัดการงานหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การปรับการ
บริหารจัดการ และมาตรการปูองกันขององค์กร 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. จัดประชุมบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือชี้แจงให้ทุกคนทราบถึงแนวทางการด าเนินโครงการ  
เพ่ือรวบรวมเอกสาร รายงานผลการด าเนินงาน และมาตรการการบริหารจัดการในสถานการณ์แพร่
ระบาดของ โควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 ทั้งในช่วงก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 ระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2. ร่วมกันวางแผนนัดวัน เวลา เ พ่ือสัมภาษณ์  และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก                     
(In-Depth Interview) เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 10 คน 

3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกองโรคไม่ติดต่อ เพ่ือเก็บรวมรวมข้อมูล
แบบส ารวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็น ซึ ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
version 26 ส่วนข้อมูลที่รวบรวมได้จากสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content analysis) (วรพงศธร ธวัชชัย, 2543) ตามขั้นตอนและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(จันทวานิช สุภางค์, 2549) 
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บทที่ 4 ผลการศึกษา 

การศึกษา เรื่อง “มาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19              
กองโรคไม่ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ          

1. ศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
2. ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อมาตรการขององค์กร 
ผลการศึกษาประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งแบ่งเป็นมาตการ

ปูองกันส่วนบุคคลและมาตรการปูองกันขององค์กร และผลการด าเนินงานในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการ
แพร่ระบาดโควิด-19 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อมาตรการขององค์กรระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19  
ซึ่งแบ่งเป็นผลการส ารวจเชิงปริมาณ และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 
สว่นที ่1 มาตรการดา้นการบรหิารจดัการองค์กรกอ่น/หลงัสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19   

กองโรคไม่ติดต่อได้มีมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดโควิด 19 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการปูองกัน
ขององค์กรและมาตรการปูองกันส่วนบุคคล ดังตารางที่ 6 

ตารางที ่ 4 เปรียบเทียบมาตรการปูองกันส่วนบุคคลและมาตรการปูองกันขององค์กร 
มาตรการปอูงกนัสว่นบคุคล มาตรการปอูงกนัขององคก์ร 

มาตรการทั่วไป 
- จัดให้มีค าแนะน าการเฝูาระวังปูองกันเช้ือโควิด -19 ติด

ประกาศในจุดที่เห็นได้สะดวก เพื่อสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ 
และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสานและติดต่อใน
ส านักงานได้รับทราบ 
- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกที่

เข้ามา ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% 
ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในส านักงาน 
- มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติ

การเดินทางในช่วง 14 วัน ที่ผ่ านมา และอาการของ
เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาในส านักงาน ณ จุด
คัดกรอง 

เว้นระยะห่าง 
- เดินทางขอให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หากเดินทางด้วยรถ

สาธารณะให้ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง  
- การใช้ระบบการให้บริการโดยไม่ลงจากรถ (drive - 

through service) การใช้ระบบสังคมไร้เงินสด (Cashless 
Society) การใช้ระบบยื่นเอกสารแบบ online 
- ก าหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 

เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือท ากิจกรรมใด ๆในพื้นที่
สวนกลางของสถานที่ท างาน เช่น การต่อแถวซื้ออาหาร 

การท างานที่บ้าน (Work From Home) 
- พิจารณาปรับรูปแบบการท างาน เช่น มีการจัดให้

ท างานที่บ้าน (Work from home) กรณีที่งานนั้น
สามารถท าที่บ้านได้ มีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์
หรืออินเตอร์เน็ตแทนการจัดประชุมที่เจ้าหน้าที่ต้องมา
รวมตัวกัน  
- ท างานที่บ้าน ท าตารางการท างาน ตามเปอร์เซ็นต์ที่

ได้รับนโยบายจากกรม ว่าต้องด าเนินการกี่วัน จัดท า
รายละเอียดรวบรวมส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยใช้แบบมอบหมายงาน และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติ งาน ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่ อให้งานการ
เจ้าหน้าที่ รวบรวมส่งกรมควบคุมโรค โดยจัดให้มี 
woke form home ตามมาตรการกรม ช่วงแรก 
30/70  (กอง 730% บ้าน70%)และช่วงหลังเมื่อ
สถานการณ์ดีขึ้น เปลี่ยนเป็น 30/70 (กอง 70 , บ้าน
30%)แจ้งเวียนประกาศและด าเนินการตามมาตรการ 
โดยการแจ้งทางไลน์หน่วยงาน ให้กลุ่มท าตารางภาพรวม
ของทุกคนในกลุ่มตามเปอร์เซ็นต์ที่ให้ท า woke for 
home ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ เป็นรายเดือนส่งมาที่กลุ่มบริหาร
ทั่วไป เพื่อรวบรวมส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล และให้
กลุ่มจัดท าแบบมอบหมายงานและรายงานการปฏิบัติงาน
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มาตรการปอูงกนัสว่นบคุคล มาตรการปอูงกนัขององคก์ร 
การนั่งในห้องประชุม การนั่งในจุดติดต่องาน การใช้จุด
พักผ่อน เป็นต้น  
- จัดท ากระจก/แผ่นใสกั้นในจุดที่เจ้าหน้าที่ต้องสื่อสารพูดคุย

กับผู้อื่น ทั้งภายใน  และภายนอกในระยะประชิดตัว (กรณี
ที่มีจุดท างานในลักษณะนี้) 

ใส่หน้ากากอนามัย 
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน หรืออยู่
รวมกัน   
ล้างมือ 
จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการอย่าง
เพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ของส านักงาน 
กักตัว 
ระยะเวลากักตัว 14 วัน หากเข้าไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ที่
ติดเช้ือ ให้สังเกตุอาการของตัวเอง กักตัว 14 วัน ไม่ใช้ของ
ร่วมกับผู้อื่น ใส่แมทสตลอดเวลา ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 
หากมีไขแ้ละอาการเข้าข่าย  ว่าเป็น มาโรงพยาบาลเพื่อตรวจ 
Application ไทยชนะ 
โหลดแอปไทยชนะ มีมาตรการจากกรม ให้เข้าแอปไทยชนะ 
และน าข้อมูลหน่วยงาน เพื่อได้คิวอาร์โค้ช มาใช้ให้คนใน
หน่วยงานสแกนคิวอาร์โค้ด ก่อนเข้าที่ท างาน เพื่อเป็นการเช็ค
ว่ามีความหนาแน่นของบุคลากรในหน่วยงานมากเกินไป
หรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแออัด 

ส่งมาที่งานการเจ้าหน้าที ่ 
สนับสนุนการด าเนินงานของกรมควบคุมโรคในการ
ควบคุมปูองกันโรคโควิด-19 
- รับโทรศัพท์ เบอร์ 1422 จ านวน 4 คน 
- ท างานข้อมูล Quarantine จากสนามบิน จ านวน 9 

คน 
- ท างานเป็นเลขา EID ชาติ จ านวน 1 คน 
- Sup.M&E ท ามาตรการ/ข้อค าสั่ง จ านวน 1 คน 
- ท ามาตรการ/ข้อค าสั่ง จ านวน 1 คน 
- SAT COVID สปคม. จ านวน 14 คน 
- วิทยากร COVID-19 จ านวน 4 คน 
- ท างานข้อมูล PUI ศูนย์นวัตกรรมฯ จ านวน 2 คน 
- ตั้งจุดคัดกรองบุคลากรกรมควบคุมโรค ก่อนเข้า

ท างาน จ านวน 14 คน 
- รับโทรศัพท์ เบอร์ 3000 จ านวน 23 คน 
- อยู่เวร State Quarantine จ านวน 7 คน 
- อยู่เวร SAT กรมควบคุมโรค จ านวน 2 คน 
- ออกแบบสื่อสารภายในกรม จ านวน 3 คน 
- Stand by SAT กรม จ านวน 12 คน 
- Stand by ภารกิจอ่ืนๆ จ านวน 5 คน 
- อยู่เวร SAT COVID สปคม. จ านวน 3 คน 
- ช่วยคัดกรองฯ งาน TO BE NUMBER ONE (9 ก.พ.) 

จ านวน 6 คน 
- ช่วยคัดกรองฯ งานสินค้าอัญมณี (25 -29 ก.พ.) 

จ านวน 10 คน 

ระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป              
กองโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนไป เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันโรคโควิด-19 
ทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรค ของจังหวัดนนทบุรี และของรัฐบาล และมีผลกระทบต่อการบริหารงานและ  
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ด้านบคุลากร 

- ต้องมีการปรับวิธีการท างาน ท าให้มีจ านวนคนมาท างานที่กองโรคไม่ติดต่อในแต่ละวันน้อยลง บางส่วนต้อง
ท างานที่บ้าน (Work From Home) เพ่ือลดระยะห่างของบุคลากรในที่ท างาน ท าให้การติดต่อ
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานค่อนข้างยุ่งยาก บางครั้งต้องรอเวลา เพราะการติดต่อประสานงานกัน เช่น 
การประชุม จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยการประชุมกลุ่มงานผ่านระบบ ระบบ VIDEO Conference 
โดยใช้ Application ต่างๆ ซึ่งการท างานที่บ้าน (Work From Home) จ าเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต ที่มีความรวดเร็วในการใช้งาน 

- บุคลากรมีความเครียดเพ่ิมมากขึ้น ทั้งบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน อาจมีความเครียดที่ต้องถูกจ ากัดอยู่
ในสถานที่เฉพาะ บางคนมีที่พักที่ค่อนข้างคับแคบ การอยู่ในพ้ืนที่คับแคบนานๆ อาจเกิดความเครียดขึ้นได้ 
นอกจากนี้บุคลากรที่ต้องเดินทางมาปฏิบัติงานที่กองโรคไม่ติดต่อ โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น ระบบ
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รถไฟฟูา อาจท าให้เกิดความเครียดว่าอาจติดโรคได้จากการอยู่ในสถานที่แออัด คับแคบ กับคนจ านวน
มากๆ หรือบุคลากรบางคนที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อาจสงสัยว่าตนเองจะปุวยและอาจเป็นสาเหตุในการน า
เชื้อโรคไปสู่ผู้อ่ืน ท าให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เมื่อบุคลากรเกิดความเครียดจะท าให้ประสิทธิภาพของการ
ท างานลดลง 

- มีจ านวนบุคลากรที่ลาปุวยมากขึ้น เพราะบางคนอาจสงสัยว่าตนเองอาจจะปุวยท าให้ต้องขาดงานเพ่ือดูแล
ตนเอง อาจท าให้การบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบลดประสิทธิภาพลง 

- บุคลากรบางคนที่ปุวยหรือสัมผัสผู้ปุวยหรือสัมผัสโรค จ าเป็นต้องถูกกักตัว 14 วัน ท าให้ภาระงานขาด 
ความต่อเนื่องหรือล่าช้ากว่าปกติ 

- ผลกระทบจากโควิด-19 ด้านเศรษฐกิจ อาจท าให้ครอบครัวหรือคนในครอบครัวของบุคลากรตกงาน ไม่มี
งานท า หรือถูกลดรายได้ อาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความเครียดเพิ่มมากขึ้น 

- กองโรคไม่ติดต่อ ต้องส่งบุคลากรไปช่วยปฏิบัติงานเพ่ือควบคุม ปูองกันโรค ครั้งละหลายวันท าให้จ านวน
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานน้อยลง งานที่บุคลากรรับผิดชอบ อาจเกิดความล่าช้า 

ด้านงบประมาณ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้กรมควบคุมโรคมีมาตรการปูองกันควบคุมโรคระบาด 
โดยการห้ามจัดการประชุมที่มีคนเข้าร่วมจ านวนมาก และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด เพราะอาจเป็นสาเหตุ
ของการแพร่กระจายเชื้อโรค ท าให้แผนการใช้งบประมาณในการจัดการประชุม/ฝึกอบรม จ าเป็นต้องงด 
หรือเลื่อนออกไป ท าให้การใช้งบประมาณไม่ได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ 

- กรมควบคุมโรค จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการใช้งบประมาณเพ่ือควบคุมปูองกันโรคโควิด-19 เป็นอันดับต้นๆ 
ท าให้การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกรม เป็นไปได้ยาก ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณใหม่ เพ่ือน า
เงินที่ไม่ได้ใช้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามภารกิจของกองโรคไม่ติดต่อ โดยการปรับแผนการใช้งบประมาณ 

ด้านสงัคม  
- การเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรเพ่ือปูองกัน

ควบคุมโรค เช่น การแบ่งช่วงไปพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือการเว้นระยะห่างในการนั่งรับประทาน
อาหารกลางวัน ท าให้บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรได้ เช่น จ าเป็นต้องงดการจัดงานปีใหม่ งดการจัดงาน Organization Development  

ด้านแผนการด าเนนิการ 

- งานบางงานมีผลกระทบ คือ ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลงานไม่ได้ ท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจท าให้เปูาหมาย 
การท างานลดลง 

- มีการปรับแผนกิจกรรมมาเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างมากขึ้น เปลี่ยนงานประชุม มาเป็นจัดท าสื่อ เพ่ือสื่อสาร 
และประชาสัมพันธ์  

- ต้องปรับแผน/กิจกรรมในการท างานลง เพ่ือให้บรรลุผลงานในด้านเบิกจ่าย งานบางงานสะดุด อย่างเช่นงานพัสดุ ต้องลง
ในระบบอินเตอร์เน็ต งานการเงินต้องกรอกข้อมูลในระบบ รวมถึงต้องมีเอกสารอ้างอิงในการท างาน ซึ่งการท างานที่บ้าน 
ไม่ได้ปริมาณงานเท่าที่ควร 

การสนบัสนนุการด าเนนิงานของกรมควบคุมโรคในการควบคุมปูองกนัโรคโควดิ-19 

สถานการณ์หลังการระบาด มีการส่งบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกรมควบคุมโรคใน 
การควบคุมปูองกันโรคโควิด-19 แต่มีจ านวนไม่มาก ที่ต้องปฏิบัติงานหลักๆ คือ การจัดเจ้าหน้าที่ กองโรคไม่ติดต่อ
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เพ่ือปฏิบัติหน้าที่คัดกรองบุคลากรของกรมควบคุมโรค ก่อนขึ้นอาคารส านักงานเป็นการสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันท างาน 

สรปุผลการเฝูาระวงับุคลากรกองโรคไมต่ิดต่อทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง  
มีบุคลากรของกองโรคไม่ติดต่อ 1 คน เป็นแพทย์ ได้ไปตรวจรักษาคนไข้ซึ่งทราบประวัติภายหลังว่าไป 

ข้องเกี่ยวกับสนามมวยลุมพินีที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด บุคลากรดังกล่าวจึงกักตัวเองอยู่ที่บ้าน เพ่ือรอผล
ตรวจหาเชื้อโควิด จากคนไข้ที่ได้ตรวจและไปยุ่งเกี่ยวกับสนามมวยลุมพินี ต่อมาทราบผลการตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว 
ผลเป็นลบ บุคลากรดังกล่าวจึงมาท างานตามปกติ นอกจากนี้กลุ่มบริหารทั่วไปได้ปรับการบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในระยะ ก่อน ระหว่าง และ หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5  
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ตารางที ่ 5 การด าเนินงานของกลุ่มบริหาร ก่อน ระหว่าง และ หลังสถานการณ์ระบาด 
สถานการณ์ก่อนการระบาด สถานการณร์ะหวา่งการระบาด สถานการณห์ลังการระบาด 

งานการเจา้หน้าที ่
ปรบัทะเบยีนบคุลากรใหท้นัสมยัทกุวนั  
- เช็คยอด / รายงานจ านวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในแต่ละ

กลุ่ม ทุกวัน 

- รวบรวมใบอนุญาตการลาที่ถูกต้องในรอบสัปดาห์ ติดตาม
บุคลากรที่ลาเกี่ยวข้องกับการปุวยหรือไม่ 

- ตรวจสอบวันลา / การสแกนนิ้วมือประจ าวัน 

- ลงข้อมูลวันลาในระบบ 

- จัดท าสรุปวันลาของบุคลากรในรอบเดือน 

- ท าบันทึกสรุปการลาแจ้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งเวียนกลุ่ม 

 
กลุม่แผนงานและประเมนิผล/งานการเงนิ 

ปรบัแผนงาน กจิกรรม เบกิจา่ยงบประมาณ  
- ติดตามแผนและผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

ประจ าป ี

- ติดตามแผนและผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการประจ าป ี

- ปรับแผนงาน/กจิกรรม เพื่อให้สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการประจ าปีให้ได้ตาม
เปูาหมายของกรมควบคุมโรค 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบวันลา  
- เช็คยอด / รายงานจ านวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 

ทุกวัน 

- รวบรวมใบอนุญาตการลาที่ถูกต้องในรอบสัปดาห์ ติดตาม
บุคลากรที่ลาเกี่ยวข้องกับการปุวยหรือไม่ 
- ตรวจสอบวันลา  
- จัดท าสรุปวันลาของบุคลากรในรอบเดือน 

- ท าบันทึกสรุปการลาแจ้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งเวียนกลุ่ม 

ตรวจสอบบุคลากรที่มาจากสถานที่เสี่ยง  

- ติดตาม/ตรวจสอบบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ที่เดินทางมาจาก
สถานท่ีเสี่ยง เพื่อเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค 

- จัดท าทะเบียนการติดตาม/ตรวจสอบบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ 
ที่เดินทางมาจากสถานท่ีเสี่ยงเพื่อเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค 

- แจ้งข้อมูลบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ที่เดินทางมาจากสถานที่
เสี่ยง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค 

 
งานธุรการ 

เตรียมอุปกรณ์  
- เตรียมอุปกรณ์ปูองกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 

สเปร์แอลกอฮอล์ จัดวางไว้ในที่ใช้งานได้สะดวกและเข้าถึง              
ได้ง่าย ให้เพียงพอต่อการใช้งานแก่บุคลากร 

- จัดท าและประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตนส าหรับบุคลากรเพื่อ
ปูองกันโรค 

- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับติดต่อประสานงานกับ

งานการเจ้าหน้าที่ 
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การรับย้าย/โอน การบรรจุกลับ เข้ารับ
ราชการ 

- วิเคราะห์ ส ารวจ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการ
ควบคุมปูองกัน COVID-19 ที่ผ่านมา ที่ยังไม่ใช่ข้าราชการ 
เพื่อเตรียมเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการ
พลเรือน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 

- น าเข้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา 

- รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ในการร่วมด าเนินการควบคุม
ปูองกันโควิด-19 ที่ผ่านมาของบุคลากรเพื่อเตรียมเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือน 

- สรุปผลการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ในการร่วมด าเนินการ
ควบคุมปูองกันโควิด-19 ที่ผ่านมาของบุคลากรเพื่อเตรียม
เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือน แจ้ง
กองการเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติต าแหน่ง 

- ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาและบรรจุ  แต่งตั้ ง 
ข้าราชการบรรจุใหม่ 

- รายงานผล เมื่อผู้ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้ง มารายงานตัว
ปฏิบัติหน้าที่ ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ 

 
การจัดท าเลือ่นเงนิเดอืน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ข้าราชการพนกังาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า 

- ส ารวจข้อมูลบุคลากร ณ วันที่  1 เมษายน และ 1 
กันยายน 2563 และส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
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สถานการณ์ก่อนการระบาด สถานการณร์ะหวา่งการระบาด สถานการณห์ลังการระบาด 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เช่น 
เครื่องมือสื่อสาร นัดหมายการติดต่อประสานราชการ 

- จัด เตรียม/จัดท าแผนความต่อ เนื่ องภารกิจขององค์กร 
(Business Continuity Plan : BCP) 

- จัดเตรียมมาตรการควบคุมปูองกันโรคโควิด -19 ของกอง 
โรคไม่ติดต่อ หากเกิดการระบาดในระยะต่างๆ 

- จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร/Update สถานการณ์การระบาดของ
โรคและมาตรการที่ต้องปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบในช่องทางต่างๆ 

ดูแลตดิตามปอูงกนัการระบาดของโรค / ท าความสะอาดจดุสัมผัส
ร่วมที่อาจท าให้ติดโรค  
- เฝูาระวังเหตุการณ์เพื่อปูองกันการเกิดโรคหรือเกิดการระบาดที่

อาจเกิดขึ้นกับบุคลกรกอง   โรคไม่ติดต่อ มีการติดตามสอบถาม
บุคลากรที่มีไข้ ไอ หรือเดินทางไปในสถานท่ีเสี่ยง 

- ติดตาม/เฝูาระวังบุคลกรกองโรคไม่ติดต่อ ที่มีไข้ ไอ หรือ
เดินทางไปในสถานท่ีเสี่ยง พร้อมให้ค าแนะน า 

- ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่อาจท าให้ติดโรค เช่น ลูกบิด
ประตู โต๊ะประชุม ห้องประชุม  เป็นประจ าอย่างน้อยวันละ               
2 ครั้ง 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคไม่ติดต่อ 

ตรวจสอบอุปกรณ์  
- ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคไม่ติดต่อ ส ารวจ

ตรวจสอบอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
From Home) ให้มีความพร้อมใช้งาน 

- ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคไม่ติดต่อ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ที่เกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินการควบคุมปูองกันโควิด-19 
ที่ผ่านมา เพื่อเข้าพิจารณาความดีความชอบ 

- น าเข้าคณะกรรมการบริหารกองโรคไม่ติดต่อ เพื่อพิจารณา
การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างประจ า 

- จัดท าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 

- จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณาฯ แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ 
การจัดท าวันลา 

- รวบรวมใบอนุญาตการลาที่ถูกต้องในรอบสัปดาห์ ตรวจสอบ / 
รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 

- ตรวจสอบวันลา  
- จัดท าสรุปวันลาของบุคลากรในรอบเดือน 

- ท าบันทึกสรุปการลาแจ้งผู้บังคับบัญชาและแจ้งเวียนกลุ่ม 

การจัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง ประจ าปี 
- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจราณาการปรับโครงสร้าง

อัตราก าลังของหน่วยงานในกรณีปกติ และเพื่อรองรับงานใน
อนาคต โดยเฉพาะที่อาจต้องใช้บุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ 

- น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของกองโรคไม่ติดต่อ เพื่อ
พิจารณาการปรับโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน 

- แจ้งกลุ่มงานด าเนินการจัดท าข้อมูลของกลุ่มงาน 

- รวบรวมข้อมูล กรอบอัตราก าลัง บทบาท และหน้าที่ของ
กลุ่มงาน เพื่อรวบรวม และจัดท าในภาพรวมของหน่วยงาน 

- จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการลงนาม และแจ้ง กอง
บริหารงานบุคคลทราบ 

ข้าราชการที่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- ได้รับค าสั่งบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยเฉพาะที่เข้ารับการ
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สถานการณ์ก่อนการระบาด สถานการณร์ะหวา่งการระบาด สถานการณห์ลังการระบาด 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานและปฏิบัติงานที่บ้าน (Work 
From Home) ให้มคีวามพร้อมใช้งาน 

- ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคไม่ติดต่อ จัด
อบรม/ประชาสัมพันธ์การใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานและ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ให้มีความพร้อมใช้งาน 

- ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองโรคไม่ติดต่อ จัด
อบรม/ประชาสัมพันธ์การใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ส านักงานและ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ให้มีความพร้อมใช้งาน 

 
งานอื่น ๆ 

การติดตาม อาการปุวยของบุคลากร  
- ติดตาม/เฝูาระวังบุคลกรกองโรคไม่ติดต่อ ที่มีไข้ ไอ ปุวย หรือ

เดินทางไปในสถานท่ีเสี่ยง พร้อมให้ค าแนะน า 

- ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาด้านการปูองกันโรค หรือด้านอื่นๆ ที่
บุคลากรต้องการ 

บรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือน ตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมด าเนินการ
ควบคุมปูองกันโควิด-19 ที่ผ่านมา 

- ด าเนินการแจ้งข้าราชการ และผู้ดูแลการทดลองงานรับทราบค าสั่ง
และช้ีแจงกระบวนการทดลองงาน ตามกฎ ก.พ. ให้ครบ 3 
กระบวนการ ได้แก่ การอบรมปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-
learning) และการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็น
ข้าราชการที่ดี" 

- ก ากับ ติดตามให้ข้าราชการบรรุใหม่ด าเนินการจัดท าแบบ
ทดลองงานรอบที่ 1 (3 เดือน) 

- ก ากับ ติดตามให้ข้าราชการบรรุใหม่ด าเนินการจัดท าแบบ
ทดลองงานรอบที่ 2 (6 เดือน) 

- ด าเนินการแจ้งเวียนค าสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (พ้น
ทดลอง) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์กองโรคไม่ติดต่อ 

- จัดท าประกาศแจ้งช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทราบ 

- รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 

งานธุรการ 

สรุปผลเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)  
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงาน 

(After Action Review : AAR) 
2. สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนหลัง

ปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
3. สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

งานบริหารในภาพรวม 
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สถานการณ์ก่อนการระบาด สถานการณร์ะหวา่งการระบาด สถานการณห์ลังการระบาด 

การด าเนินงานด้านอาคารสถานที่ 
- ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปูองกันควบคุมโรค เช่น ให้แม่บ้าน

เพิ่มการท าความสะอาดจุดแสกนน้ิวมือ เข้า-ออกท่ีท างาน 
จุดสัมผัสร่วม การเปลี่ ยนการเข้าออกที่ท างานด้วยการ
เซ็นต์ช่ือแทนการแสกนนิ้วมือ การจัดตั้งจุดการท าความ
สะอาดมือด้วย Gel Alcohol จัดตั้งจุดบริการแจกหน้ากาก
อนามัย (Mask) ฟรี ส าหรับผู้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม 

- ติดปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค COVID-19 เพื่อให้
ความรู้ในการปูองกันโรคแก่บุคลากร 

- ติดปูายห้ามเข้ามาภายในกองโรคไม่ติดต่อ ทั้งบุคลากรและ
บุคคลภายนอก ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย (Mask) 
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สว่นที ่2 ความคิดเหน็ของบคุลากรที่มตี่อมาตรการขององคก์รระหวา่งการแพรร่ะบาดโควดิ-19  
ผลการส ารวจเชงิปรมิาณ (Quantitative data) 

ผลการส ารวจในตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.7 บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ work from home ในช่วงการแพร่ระบาด จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.5 (ตารางที่ 7) ส่วนใหญ่มีอุปกรณ์ส าหรับการ work from home จ านวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 (ตารางที่ 8) บุคลากรส่วนใหญ่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.7 (ตารางที่ 9) จ านวน online platform ในการ work from home บุคลากรใช้งาน 1-5 
platforms จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอีกครึ่งใช้มากกว่า 5 platforms  (ตารางท่ี 10)  
 
ตารางที ่ 6 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (N = 78) 

กลุม่งาน 
ข้าราชการ 

พนกังานกระทรวง
สาธารณสขุ 

พนกังานราชการ ลูกจา้งโครงการ รวม 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

กลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา 
5 0 4 2 11 

45.5 0.0 36.4 18.2 14.1 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
6 4 6 3 19 

31.6 21.1 31.6 15.8 24.4 

กลุ่มพัฒนาความมือในประเทศ
และระหว่างประเทศ 

2 0 2 6 10 

20.0 0.0 20.0 60.0 12.8 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพบริการ 
12 0 0 0 12 

100.0 0.0 0.0 0.0 15.4 
กลุ่มพัฒนานโยบายระดับ
ประชากร 

4 0 4 0 8 
50.0 0.0 50.0 0.0 10.3 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 
4 0 3 2 9 

44.4 0.0 33.3 22.2 11.5 
กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล 

5 1 3 0 9 
55.6 11.1 33.3 0.0 11.5 

รวม 
38 5 22 13 78 

48.7 6.4 28.2 16.7 100.0 

ตารางที ่ 7 บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ work from home 

การ work from home จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ได้ work from home 69 88.5 
ไม่ได้ work from home 9 11.5 

รวม 78 100.0 
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ตารางที ่ 8 บุคลากรที่มีอุปกรณ์ส าหรับการ work from home 

อปุกรณส์ าหรบัการปฏบิตังิาน  work from home จ านวน (คน) รอ้ยละ  

มี 64 82.1  

ไม่ม ี 14 17.9  

รวม 78 100.0  
 

ตารางที ่ 9 บุคลากรที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการ work from home  

อปุกรณเ์ชือ่มตอ่สญัญาณอนิเตอรเ์นต็ ในการปฏบิตังิาน work from home จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ม ี 70 89.7 

ไม่ม ี 8 10.3 
รวม 78 100.0 

 

ตารางที ่ 10 ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการ work from home 

ระบบเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการ work from home จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ใช้ 1 - 5 platform (s)  39 50.0 
ใช้มากกว่า 5 platforms  39 50.0 
รวม 78 100.0 

  

งานทีส่ามารถ work from home ได ้ 

1. งานวิชาการต่างๆ เช่น หลักสูตรคู่มือ/แนวทาง จัดท าเอกสารโครงการ เอกสารประกอบการประชุม 
การตรวจสื่อ/หนังสือ ในการประชาสัมพันธ์ งานเขียน ถอดเทปสรุปรายงานการประชุม การให้ค าปรึกษา ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลประกอบการท างาน Policy brief ตัดต่อวิดีโอการสอน งานดึงข้อมูล งานเขียนโปรแกรม 
งานติดต่อสื่อสาร งานติดตามประสานงานข้อมูล งานทบทวนคู่มือ SOP การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line ฯลฯ จัดท าสคริปต์ ประสานวิทยากร ออกเเบบประเมินความพึงพอใจ 
การเขียนรายงาน การจัดท าหลักสูตร เตรียมอบรม  

2. การเข้าร่วมประชุม อบรม ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการประสานงาน 

3. งานรวบรวมโครงการ ติดตามประเมินผล ปรับแผน ทบทวนการด าเนินงานตัวชี้วัด Review  
งานแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติฯ การจัดท าแผน สรุปผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
งานวิจัย งานภารกิจฉุกเฉินตามค าสั่ง  

4. งานสารบรรณ เช่น รับ ส่ง หนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรินิกส์ การจัดท าหนังสือราชการ  
ที่ไม่เร่งด่วน และเอกสารที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

5. งานด้านระบบสารสนเทศและเครือข่าย 

6. งานการเงิน เช่น การจัดท าแบบฟอร์มรายงานการเงิน CCS บันทึกรายการแจ้งโอน ปรับแผนแต่ละ
โครงการในทะเบียนคุมงบประมาณ ตรวจความถูกต้องรายการเบิก/จ่ายในแต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการแต่ละ
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ผลผลิตในทะเบียนคุมงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายประจ าปี กระทบยอดระหว่างทะเบียนคุมงบประมาณ
(Excel)กับ รายงาน (GFMIS) ทีละรายการเพ่ือจัดท ารายงานกระทบยอด (GFMIS)รายเดือน และจัดท ารายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 เสนอต่อผู้อ านวยการ จัดท าเงินเดือน 

7. งานบุคลากร เช่น จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันกรณีบุคลากรwork from home 
ติดตามการลงข้อมูล สรุปผลส ารวจต่างๆ 

8. งานพัสดุ เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง 

9. งานอ่ืน ๆ เช่น งานธุรการ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ  
 
งานที่ไมส่ามารถ work from home ได้  

1. งานที่ได้รับมอบหมายใหม่ที่ต้องร่วมกันคิด ปรึกษา และให้ข้อแนะน าและท าให้ดู รวมทั้งงานภารกิจ
ภาวะฉุกเฉินตามค าสั่ง 

2. งานรายงานตัวชี้วัด PMQA EOC 

3. งานเอกสารที่ต้องเสนอผู้บริหาร รวมทั้งลงนามในเอกสารการเงิน 

4. งานออกเอกสารราชการ ที่ต้องมีการพิมพ์เป็นกระดาษ การประสานงานระหว่างกลุ่มงาน  
งานตอบสนอง OIC งานออกหนังสือ รับหนังสือ 

5. งานบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การลงข้อมูลต่างๆ , ประสานงานกับฝุายต่างๆ ภายในกองและกรม 

6. การปริ้นเอกสาร  
7. การประชุมย่อยที่ต้องลงรายละเอียด รวมถึงการประสานงานต่างกองที่จ าเป็นต้องไปพบด้วยตนเอง 

ประชุม กวป กกบ  
8. หนังสือราชการที่ต้องมีการลงนามในกรณีเร่งด่วน เช่น หนังสือเชิญภายนอก ค าสั่งแต่งตั้ง หรือหนังสือ

อ่ืนๆ ที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
9. การเตรียมงานก่อนถึงวันประชุมราชการ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

ในด้านต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม การไปบรีฟเนื้อหากับประธาน  
การประชุม รวมถึงการบริหารจัดการทั่วไป (เตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน) 

10. งานที่ได้รับมอบหมาย ที่จ าเป็นต้องอยู่ประจ าส านักงาน หรือห้องปฏิบัติการ เช่น เวร Operation 
COVID-19, SAT กรมควบคุมโรค 

11. จัดท า/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดท าแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์" 
12. การติดต่องานที่ธนาคาร 
13. งานการเงิน มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และมีลายเซ็นชื่อก ากับ ได้แก่ การจัดท ารายงาน

เงินสดคงเหลือประจ าวัน รายงานฐานะเงินทดรองราชการ การจัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
การจัดชุดตามใบส าคัญ ส่งกองบริหารการคลัง เอกสารทุกประเภท ที่ต้องให้ผู้มีอ านาจลงนาม 

14. ด้านดูแลคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15. การจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจรับ 

 
ความต้องการให้หนว่ยงานสนบัสนนุการปฏบิตัิงาน  work from home  
1. ด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ยืม notebookกลับบ้าน คอมพิวเตอร์ ไวไฟ โต๊ะ เก้าอ้ี ที่เหมาะสม WIFI amplifier 

drive ส าหรับเก็บข้อมูล โปรแกรมส าหรับการประชุมออนไลน์ เครื่องปริ้น 

2. ด้านการเงิน เช่น ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ค่าอินเตอร์เน็ต 
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3. ด้านการวางแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน เช่น แนวทางการจัดตาราง WFH ที่ชัดเจน ระบุร้อยละ WFH 
ให้ชัดเจน เพ่ือให้กลุ่มงานสามารถจัดตารางได้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารขั้นตอน
การท างานWFH การจัดท าจดหมายราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวดเร็ว สามารถ mix ได้ เช่น 
ท างานครึ่งวัน WFH ครึ่งวัน เพ่ิมความยืดหยุ่น แจ้งตารางเวรอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือบุคลากรจะได้วางแผน
ล่วงหน้า  

4. ระบบสนับสนุนอื่น ๆ เช่น มีระบบการจัดการภายในองค์กรแบบออนไลน์ เช่น  Office Anywhere  
มีระบบคลาวด์แพลตฟอร์ม  โดยมีศูนย์กลางเก็บข้อมูลขององค์กร มีระบบเติมแพกเกจ Internet (สามารถ
ซื้อแบบองค์กรได้) และการแจ้งให้บุคลากรทุกฝุายสแตนบายตลอดระยะเวลาท างาน 

 
ปัญหา อุปสรรคในการ work from home  
1. ด้านอุปกรณ์ เช่น ไม่มี notebook ส่วนตัว รวมทั้งเครื่องปริ้น อินเตอร์เนตไม่เสถียร ไม่พร้อม ล้าสมัย ไม่มี

โต๊ะเก้าอ้ีที่เหมาะสม การประชุมออนไลน์ลดโอกาสได้รับข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมประชุมท่านอ่ืน  
2. ด้านสถานที่ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานที่บ้าน ห้องไม่ได้ถูกแบ่งสัดส่วนระหว่างท างานกับที่พักผ่อน ท าให้

รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้ร่วมอาศัย 
3. ด้านการสื่อสาร  ความล่าช้าในการติดต่อประสานงาน ท าให้การจั ดท าเอกสารประชุมล่าช้า  

การประสานงานที่ยาก โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ขั้นตอนทางราชการ รอลงนามเอกสารท าให้ล่าช้าไปอีก 
ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ท่ีส านักงาน การขอข้อมูลล่าช้า การประสานงานเร่งด่วนจึงมีอุปสรรคเป็นอย่างมาก  

4. งานจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
ข้อเสนอแนะ 

1 ให้ผู้ที่ WFH ทุกคนสามารถติดต่อได้ง่าย 

2 ควรพัฒนาอุปกรณ์ notebook หรือ potker wifi ที่สามารถใช้ได้จริงในงานเพื่อพัฒนาศักยภาพที่ดีกว่านี้ 
3 ปัจจุบันใช้โน้ตบุ๊กส่วนตัวไปใช้ที่ท างานและใช้สัญญาณ internetในมือถือส่วนตัวและใช้โทรศัพท์มือถือ

ส่วนตัวในการติดต่อประสานงานต่างๆและมีความรับผิดชอบในการท างานและท างานส าเร็จลุล่วงได้ 
ตามเปูาหมาย 

4 WFH ไม่ใช่เหตุผลของการไม่เข้าร่วมประชุม หรือการประสานงาน ต้องชี้แจงให้ชัดว่าแตกต่างจากการ  
ลาพักผ่อน หรือลากิจ อย่างไรก็ตามไม่ควรยุ่งยากมาก หากยุ่งยากมากคนจะเลือกที่จะมาท างานปกติ 

5 ควรมีการส่งเสริมอุปกรณ์ด้านไอ้ที เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 

6 ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ที่ท างาน 

7 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ที่ท างานและอุปกรณ์ในการท างานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

8 ควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์การท างานที่บ้าน 
9 ต้องก าหนดวางแผนงานการปฏิบัติให้ชัดเจนไม่ซับซ้อนไม่ท าให้เพ่ิมขั้นตอนในการท างานที่ยุ่งยาก  

มากกว่าเดิม 
 
ผลการสมัภาษณ์ความคดิเหน็แบบเชงิลึก (In-Depth Interview)  

ความคิดเห็นของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการด าเนินงานกองโรคไม่ติดต่อ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนี้ โดยผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร จ านวน 4 คน (ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ) 
หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป จ านวน 4 คน (หัวหน้างานธุรการ งานสารบัญ อาคารสถานที่และ 
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งานยานพาหนะ หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่) และหัวหน้า
กลุ่ม จ านวน 2 คน (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรและหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) รวมทั้งหมด 10 คน 
โดยสรุปความคิดเห็นตามประเด็นต่าง ๆ ได้ดังตารางท่ี 11  

กองโรคไม่ติดต่อได้สนับสนุนการด าเนินงานกรมควบคุมโรค ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านบุคลากร - ส่งบุคลากรให้เป็นวิทยากรเพ่ือไปถ่ายทอดความรู้ในการปูองกันตนเองแก่ประชาชน 

สนับสนุนคนรับโทรศัพท์ทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนคนเพ่ือไปอยู่เวร SAT และ State 
Quarantine 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ - ปรับคืนงบประมาณมาที่ส่วนกลางของกองโรคไม่ติดต่อ ที่เหลือคืน 
กรมควบคุมโรค เพ่ือมาช่วยงานโควิด-19 

ด้านรูปแบบการท างาน - ปรับการท างานที่บ้าน มีการติดตามการท างาน ผลการปฏิบัติงาน มีการแบ่ง
งานกันท าและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจใช้วิธีจับคู่บัดดี้ที่ช่วยกันท างานได้  ถ้าต้องถูกกักตัว 14 วัน แผนคือ
ท างานผ่าน online ใช้เทคโนโลยีการท างานให้มากขึ้น และหากท าไม่ไหวให้ส่งเรื่องมาที่ท างานต้องท าเป็น
ระบบคู่บัดดี้ ในกรณีถ้าต้องอยู่เวรโควิด-19 ให้ส่งงานให้คู่บัดดี้ ปรับการแบ่งงานใครจะช่วยอะไรได้บ้าง ต้องมี
ตัวหลักและตัวส ารอง 

แนวทางในการด าเนินงานส าหรับบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด-19 
1. ต้องรีบแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน  
2. ส่งงานออนไลน์และแจ้งกลุ่มบริหารทั่วไป  

3. คณะกรรมการของกองโรคไม่ติดต่อสอบสวนรายละเอียดในเบื้องต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับชั้น ตลอดจนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและควบคุมปูองกันโรคต่อไป 

4. ส่งตรวจและพิสูจน์ว่ามีการติดโควิด-19 จริงไหม ถ้าเป็นจริงให้กักตัว 14 วัน 

5. ให้แต่ละกลุ่มจัดการบริหารเอง เช่น ดูงานเร่งด่วนส่งงานอยู่ใน Google Drive  
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ตารางที ่ 11 ความคิดเห็นของผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปที่มีต่อกรบริหารจัดการระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 
การบรหิารจดัการระหวา่งมสีถานการณ์

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ผูบ้รหิาร หวัหนา้กลุม่ หวัหนา้งานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

ดา้นบคุลากรและรปูแบบการท างาน - ให้ท างาน WFH ในช่วงกักตัว 10 วัน 
- บุคลากรจ านวนที่มาปฏิบัติงานจริงใน

ส านักงานลดลง เนื่องจาก มีการก าหนดให้
ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานโควิด เช่น state 
quarantine, ทีม SAT, ทีมรับโทรศัพท์สาย
ด่วนโควิด ทีมคัดกรองที่สปคม. และมีการ
ติดเช้ือโควิดหรือสัมผัสเสี่ยงสูง ท าให้ต้องมี
การกักตัวเพื่อรักษา/เฝูาระวัง 
- ก าหนดแผนการสนับสนุนก าลังคนต่องาน

โควิด มีแผนปรับการท างานเป็น work 
from home  ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค
ก าหนดว่าร้อยละเท่าไร   
- จัดบุคลากรช่วยงานส่วนกลางกรม ร่วมทีม 

SAT ร่วมทีม SQ 

- ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ยัง
ปฏิบัติงานเหมือนเดิม  แต่ละคนแบ่ง
หน้าท่ีกันชัดเจน 
- คนลดลง เนื่องจากการท างานที่บ้าน 

(Work From Home) มีการจัดการ
ท างานตามแนวทางของกรม  เรื่องงานดู
ว่าถ้างานไหนเร่งด่วนก็จะเข้ามาช่วยกัน
ท างาน และท างานทาง Online มากขึ้น 
- กรณีถูกกักตัว 14 วัน มีแผนความเสี่ยง

ท าเหมือน WFH จัดการท างานตาม
แนวทางของกรมควบคุมโรค  
- การประสานงานภายในกลุ่มไม่มีปัญหา 

ภายนอกกลุ่มขอความร่วมมือการสื่อสาร
ผ่าน line ได้รับการตอบรับจาก
ผู้ เกี่ยวข้องล่าช้าเพราะท างานที่บ้าน 
(Work From Home) 

- ปรับแผนการท างาน ใช้รูปแบบการผลิตสื่อ
มากขึ้นเพราะจัดประชุมและออกนอกพื้นที่
ไม่ได้  
- ถ้าเป็นงานด่วนคนที่อยู่จะท างานแทน ติดต่อ

ผ่านทาง application line 
- ส ารองข้อมูลไว้ที่ flash drive  และ google 

drive ติดต่อกันทุกวันจ านวนบุคลากรเข้า
ส านักงานลดลงเนื่องจากต้องท างานจากที่
บ้าน (Work From Home) ไม่มีปัญหาต่อ
การท างาน เพราะทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารที่
รวดเร็ว  
- ในกรณีกักตัว 14 วันจะมอบหมายให้ผู้ที่ไม่

ปุวยท างานแทนหรือหรือให้คนที่ถูกกักตัว 
ท างานท่ีบ้านส่งงานผ่าน application line  
- ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนท าคู่มือการท างานของ

ตนเองไว้  
ดา้นการใชจ้า่ยงบประมาณ  - งบประมาณที่ได้รับในการด าเนินงานลดลง

มากกว่าครึ่งของงบปกติก่อนมีการระบาด
ของโรค  
- บางโครงการที่ไม่เร่งด่วนต้องยุติหรือระงับ 

โครงการที่ส าคัญหรือเร่งด่วนได้ปรับลด
งบประมาณลงโดยอาจปรับกิจกรรมที่ใช้งบ
น้อยกว่า งานประชุมปรับจาก  onsite  
เป็นการประชุม  online หรือ hybrid  

 
-     ปรับคืนงบประมาณมาที่ส่วนกลางของกอง

โรคไม่ติดต่อ ที่เหลือคืนกรมควบคุมโรค เพื่อ
มาชว่ยงานโควิด-19 
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การบรหิารจดัการระหวา่งมสีถานการณ์
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ผูบ้รหิาร หวัหนา้กลุม่ หวัหนา้งานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

มากขึ้น 
- ปรับแผน ให้มีการใช้งบประมาณ ส าหรับ

อุปกรณ์ท าลายเช้ือ ชุด PPE ต่าง ๆ 
ดา้นมาตรการตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง - มาตรการทั่วไป - Universal Precaution 

ตาม Infographic ของกรม ได้แก่ เว้น
ระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ กัก
ตัว ใช้ App ไทยชนะ ใช้มาตรการ 
D_M_H_T  รวมถึงการคัดกรองก่อนเข้า
ส านักงานทั้งบุคลากรและผู้มาติดต่อ  ผู้
สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ work from home ถ้า
บุคลากรมีไข้ หรือไปพื้นที่เสี่ยงให้ไปพบ
แพทย์และตรวจโควิด  
- Work From Home มีการปรับตามค าสั่ง

ของกรมควบคุมโรค ในสัดส่วนที่แตกต่าง
กันตามจ านวนหรือแนวโน้มการระบาดของ
โรคโควิด-19 บุคลากรต้องจัดท าสรุปผล
การปฏิบัติงานในบ้านแก่หัวหน้ากลุ่มและ
ผู้บริหารตามล าดับชั้น  
- ปรับการด าเนินงาน happy workplace 

โดยบูรณาการกับมาตรการปูองกันโควิด มี
มาตรฐานการท าความสะอาดสถานที่
ท างานเพิ่มขึ้นตามมาตรการปูองกันโควิด มี
การจัดตั้งโต๊ะรับประทานอาหารบริเวณ
ระเบียงที่อากาศปลอดโปร่งและรักษา
ระยะห่างสนับสนุนบุคลากร บุคลากรทุก

 
- - มาตรการของกรมที่ออกมาท าให้บุคลากรและ

หน่วยงาน มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการ
ปูองกันการติดเช้ือโควิด-19 การดูแลท าความ
สะอาดจุดที่มีความเสี่ยง หรือจุดสัมผัสร่วม  
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การบรหิารจดัการระหวา่งมสีถานการณ์
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ผูบ้รหิาร หวัหนา้กลุม่ หวัหนา้งานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

คนได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้าสนับสนุน 
แ อล ก อฮ อล์ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด พื้ น ผิ ว 
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดหาชุดตรวจ ATK 
ให้ทุกคนประเมินผ่าน app H4U ประสาน
การรับวัคซีนปูองกันโควิด    

ขอ้เสนอแนะ - กองโรคไม่ติดต่อควรประสานหรือต่อรอง
กับผู้ เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  เช่น 
ก าลังคนท่ีบางครั้งไม่สามารถสนับสนุนงาน
โควิดได้เต็มที่เนื่องจากบุคลากรกักตัว ท า
ให้บุคลากรที่ท างานของกองโรคไม่ติดต่อ
น้อยเกินไป งานล่าช้า 
- กรมจะต้องมีการช้ีแจงระบบการประสาน

การเข้ารับการรักษาโควิด แบบ hospitel ,  
home isolation   
- กรมจะต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้

จนท.(รวมทั้งงานsupport) สามารถท างาน 
จากนอกส านักงานได้ ในกรณีสถานการณ์
ฉุกเฉินมีความจ าเป็นต้องวางแผนต่อเนื่อง  
ต้องมีการส ารวจทักษะการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารของเจ้าหน้าที่ใหม่ และฝึกซ้อม
การใช้เป็นประจ าถึงจะมีทักษะ ในยาม
จ าเป็น    
- กรมควรมีคู่มือ แนวทางประจ ากองต่าง ๆ 

เพื่ อปฏิบั ติ ไ ด้ ทั นทีและควรปรั บตาม
มาตรการให้ทันการ 

 

- กรมควบคุมโรคควรวิเคราะห์การจัดการ
แบ่งงานภาพรวมว่าควรเป็นอย่างไรให้แต่
ละกองทราบและสื่อสารกันได้  
- กรมควบคุมโรคควรเพิ่มมาตรการต่างๆใน

เชิงระบบ เช่น ควรมีการปรับรูปแบบการ
ท า ง า น ใ ห ม่ ข อ ง ง า น บ ริ ห า ร  เ ช่ น 
paperless การใช้ระบบออนไลน์ การ
จองห้องประชุม การอนุมัติ การลา ลง
นามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
- โรคไม่ติดต่อน่าจะมีการปรับปรุงใหม่ การ

ลา การอนุมัติลา ควรเลิกระบบกระดาษ
ได้หรือไม่  
- กรมหรือกองควรสนับสนุนค่าอินเตอรเ์นต็ 

สนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและมีระบบ
การยืม-ส่งคืน 
- กองโรคไม่ติดต่อ ควรด าเนินการเรื่อง

ความรวดเร็วทางเทคโนโลยี Internet 
โปรแกรมประชุม Application online 
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ การ
จัดการสิ่งแวดล้อมการปูองกันโรคให้
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

- กองโรคไม่ติดต่อควรให้ความส าคัญกับงาน
สนับสนุน เช่น งานพัสดุ และการสนับสนุน
การท างานจากท่ีบ้าน (Work From Home)  
- บุคลากรแต่ละกลุ่มงานควรมีการประสานงาน

กันภายในให้มากขึ้นก่อนที่จะติดต่อกับกลุ่ม
งานอ่ืน 
- กรมควบคุมโรคต้องเพิ่มมาตรการต่างๆในเชิง

ระบบ  เพื่ อ ให้ มี ก า รบริ ห าร จั ดก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ ชัดเจน สนับสนุนการท างานที่
บ้านมากยิ่งขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
วิถีชีวิตใหม่ (new normal)  
- กรมจะต้องจัดสรรห้องประชุมออนไลน์ให้

เพียงพอ ควรน าระบบ paperless มาใช้อย่าง
จริงจัง ระบบหนังสือรับส่งควรเป็นกระดาษ
น้อยลง การปรับปรุงระบบอนุมัติต่าง ๆ  
- กรมควบคุมโรคควรเพิ่มและให้มีการเบิกจ่าย

ค่าอินเตอร์เน็ตของบุคลากรที่ท างานที่บ้าน 
(Work From Home) ได้  เพื่อแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าท่ีทีท่ างานท่ีบ้าน 
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การบรหิารจดัการระหวา่งมสีถานการณ์
แพรร่ะบาดของโควดิ-19 

ผูบ้รหิาร หวัหนา้กลุม่ หวัหนา้งานกลุม่บรหิารทัว่ไป 

สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณน์ี ้ - เนื้อหาวิชาการโควิดมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว 
เมื่อน ามาใช้จะใช้ความรู้ที่ Update กว่าใน 
BCP โควิด 
- บุคลากรที่มาท างานที่กองโรคไม่ติดต่อ 

ลดลง ใช้การประสานทาง โทรศัพท์หรือ
ไลน์ ท าให้คุณภาพงานลดลงได้ 
- งบประมาณในการด าเนินงานน้อยเกินไป 

ท าให้งานที่สามารถด าเนินงานได้มีจ านวน
ลดลง ไม่ทันต่อการปูองกันควบคุมโรค 
- บางกลุ่มงาน ใช้สถานการณ์  อ้างว่าไม่

สามารถจัดประชุมได้ ท าให้งานล่าช้า ควร
ให้เปลี่ยนมาเป็นการประชุมออนไลน์ และ
จั ด เ ว ร  จนท .ที่ ส ะ ด วก เ ข้ า สน ง .  ใ ห้
ด าเนินการด้านเอกสารแทน นอกจากนี้ 
ควรจัดระบบลงนามอิเล็กโทรนิกส์ ส าหรับ
หนังสือเชิญทั่วไป ที่ไม่ใช่เอกสารการเงิ 
- ข้อจ ากัดการที่โควิด 19 เป็นโรคระบาดใหม่ 

ยังไม่มีวัคซีนในขณะนั้น  บุคลากรและ
ประชาชนหวาดวิตก 
- มาตรการ lock down ท าให้งานประจ า

ของกองที่ ว า งแผน  อาจจะไม่ ได้ตาม
เปูาหมาย เช่น การลงพื้นที่ ติดตามงาน 
การนิเทศงาน 

- เจ้าหน้าที่ในกองโรคไม่ติดต่อได้รับการ
พัฒนาตนเองด้านต่างๆ เ ช่น การใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น 
ได้เรียนรู้ระบบการระบาดของโรคติดต่อ 
ในอนาคตมากข้ึน  
- มีการวางแผนเมื่อเกิดความเสี่ยงจาก

เหตุการณ์ต่างๆ มีทักษะในภาวะฉุกเฉิน 
ตลอดจนมีการวางแผนประคองกิจการที่
ดีขึ้น  
- ท าให้เจ้าหน้าที่มีการปรับตัว มีเง่ือนไข

การท างานน้อยลง สามารถท างานได้ทุกที่  
- เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้หลายอย่าง 

ค่าใช่จ่ายลดลง  
- เจ้าหน้าที่รู้จักการปูองกันโรคติดต่อมาก

ขึ้น  
- เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์การท างานมาก

ขึ้น 
- เจ้าหน้าท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 

- ท าให้เห็นความมีน้ าใจของเพื่อนร่วมงาน มี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันของเจ้าหน้าที่มาก
ขึ้น  
- ท าให้มีการพัฒนางานด้านการสื่อสาร การ

ท างาน และความใส่ใจในการท างานแบบ 
online มากขึ้น  
- มีการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์เรื่อง

อัตราก าลัง  
- บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล

อยู่เสมอ   
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บทที ่5 สรปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  

 การศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กองโรคไม่ติดต่อ 
ปี พ.ศ.2563 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์
แพร่ระบาดของโควิด-19 และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อมาตรการขององค์กรระหว่างสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงประมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นของบุคลากร
ระหว่างสถานการณ์ ในการจัดท าแนวทางที่เหมาะสม ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มาตรการด้านการบริหาร
จัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อมาตรการ 
ขององค์กรระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 

5.1 สรปุผลการศกึษา 

5.1.1  มาตรการด้านการบรหิารจัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19  
มาตรการของกองโรคไม่ติดต่อระหว่างที่มีการแพร่ระบาดฯ ได้แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ มาตรการ

ปูองกันส่วนบุคคลและมาตรการปูองกันขององค์กร 
มาตรการปูองกันส่วนบุคคล ได้แก่ มาตรการทั่วไป DMHTT การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก

อนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การกักตัว 14 วัน (ส าหรับกลุ่มเสี่ยง) และสังเกตอาการ รวมถึงการใช้ application  
ไทยชนะ ซึ่งเป็นมาตรการของกรมควบคุมโรคมาใช้ให้คนในหน่วยงานสแกน QR Code ก่อนเข้าที่ท างาน 

มาตรการปูองกันขององค์กร ที่ส าคัญได้แก่ การปรับรูปแบบการท างานโดยให้ท างานที่บ้าน หรือ 
work from home โดยมีการจัดตารางการเข้าส านักงานที่สอดคล้องกับนโยบายกรมควบคุมโรค นอกจากนี้ยังมี
การท าแผนบริหารความเสี่ยง แผนประคองกิจการ และบูรณาการแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ Happy 
workplace  

ส าหรับการบริการจัดการองค์กรก่อน/หลังสถานการณ์การระบาดค่อนข้างมีความแตกต่าง 
ในหลายด้าน ได้แก่ งานการเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีภารกิจมากขึ้นหลังสถานการณ์ดังกล่าว จากเดิม 
จะปฏิบัติงานหลักคือการปรับทะเบียนบุคลากรให้ทันสมัยทุกวัน เช่น การตรวจสอบวันลา ลงข้อมูล สรุป รายงาน
จ านวนวันลา แต่พอหลังสถานการณ์ฯ มีภารกิจเพิ่มข้ึน เนื่องจากกรมควบคุมโรคมีการบรรจุพนักงานราชการ 
เป็นข้าราชการ เพ่ือปฏิบัติงานโควิด ดังนั้นภารกิจที่เพ่ิมขึ้นจึงมีมากหลายเท่าตัว เช่น ด าเนินการ การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง การรับย้าย/โอน การบรรจุกลับ เข้ารับราชการ การจัดท าเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลู กจ้ างประจ า การจัดท าวันลา การจัดท าโครงสร้ างอัตราก าลั ง  ประจ าปี  และ 
การด าเนินงานส าหรับข้าราชการที่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

5.1.2  ความคดิเหน็ของบุคลากรทีม่ตี่อมาตรการขององค์กรระหวา่งการแพรร่ะบาดโควดิ-19 

   การบริหารจัดการขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดมีความส าคัญมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่
และองค์กรจะต้องมีการปรับรูปแบบการท างานให้เป็นแบบออนไลน์มากขึ้น บุคลากรมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เช่น 
การจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต บางรายขาดแคลนอุปกรณ์สนับสนุน เช่น คอมพิวเตอร์ หรือแม้กระทั่งบางงานไม่เอ้ือ
ต่อการ work from home เช่น งานพัสดุที่ต้องลงนามจริง เป็นต้น ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดมากขึ้น บุคลากร 
ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานต่างมีความคิดเห็นคล้ายกัน คือ ควรมี
การปรับรูปแบบการด าเนินงานในเชิงระบบ เช่น การน าแนวคิด paperless มาใช้ (ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ 
อนุมัติออนไลน์ เป็นต้น) เพ่ือสนับสนุนความคล่องตัวในการท างาน การประชุมออนไลน์เพ่ือลดข้อจ ากัดเรื่อง
การเดินทาง และการเว้นระยะห่าง นอกจากนี้บุคลากรยังคิดเห็นว่ากรมหรือกองควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน  
การปฏิบัติงาน work from home แต่สิ่งที่หลายคนได้เรียนรู้คือ การปรับตัว การประสานงานผ่านสื่อ



49 
 

อิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรค มีการวางแผนเมื่อเกิดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ มีทักษะในภาวะ
ฉุกเฉิน ตลอดจนมีการวางแผนประคองกิจการที่ดีข้ึน 

 
5.2 อภปิรายผล 

ผลการศึกษา ที่พบว่า  ก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ 
ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในการศึกษา พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร และด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งบประมาณงาน เงินเดือนค่าจ้าง งานพัสดุ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ งานการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานอ่ืนๆ ของกองโรคไม่ติดต่อ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตามปกติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุญมา สุนทราวิรัตน์และกายสิทธิ์ แก้วยาสี  (กายสิทธิ์ & 
บุญมา, 2564) ที่กล่าวว่า แนวทางการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 จังหวัดเลย 
มีความเข้มข้นมากกว่า ศบค. เช่นปิดพรหมแดนจังหวัดเมื่อเกิดการติดเชื้อในจังหวัด ส่วนแนวทางการเยียวยา
เป็นไปตามที่รัฐบาลก าหนด มีการปรับนิยามแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่อง จังหวัดเลยพบผู้ติดเชื้อจ านวน 5 ราย 
มีกระบวนการติดตาม ควบคุม คัดกรอง กักตัวที่บ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเดินทางข้ามจังหวัด 
ภายหลังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ศบค.จึงผ่อนคลายมาตรการจากกักตัวที่บ้านเป็นการกักตนเอง  
ส่วนผลกระทบที่เกิด จากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) และมาตรการภาครัฐ เช่น ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ความกังวลในองค์ความรู้ ความกังวล ความกลัว รายได้ลดลง ต้นทุนเพ่ิมขึ้น ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ และความกังวลต่อมาตรการเยี่ยวยาที่อาจไม่ครอบคลุมแนวทางการด าเนินงานและบทเรียน
ที่ ได้สามารถน ามาประยุกต์ ใช้ ในการด าเนินงานปูองกันและควบคุมโรคอุบัติ ใหม่ โรคอุบัติซ้ า ให้  
เกิดประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563) ที่ได้ก าหนดรูปแบบแนวทางและมาตรการปูองกันเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนและเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับ
สถานศึกษาในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และเอ้ืออ านวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากโรคโควิด-19 

ผลการศึกษา ที่พบว่า  ระหว่างมีสถานการณ์แพร่ระบาด ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
ทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนไป เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการการปูองกัน  
โรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรค ของจังหวัดนนทบุรี และของรัฐบาล และมีผลกระทบต่อ 
การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสังคม และด้านแผนการ
ด าเนินการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสอยฤทัย เกลี้ยงนิล  (เกลี้ยงนิล สอยฤทัย, 2563)ที่กล่าวว่า มีการ
ปรับมาตรการให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 
โควิด-19 มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการได้แก่ ด้านบุคลากร มีการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน 
ด้านงบประมาณ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการปูองกันโรครวมถึง ค่าตอบแทน
บุคลากรชุดปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ด้ านวัสดุ อุปกรณ์  ขาดแคลนเครื่ องมืออุปกรณ์  ในการ 
ลงพ้ืนที่ ของเจ้าหน้าที่ ท าให้อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มีไม่เพียงพอ ขาดความ
น่าสนใจ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นภชา สิงห์วีร-ธรรม และคณะ (เกลี้ยงนิล สอยฤทัย, 2563) ที่
กล่าวว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการรับรู้ความรุนแรง ของโรคโควิด -19 อยู่ในระดับมาก
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ที่สุด ส่วนการรับรู้ของหน่วยงานต่อการด าเนินงานควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก ส าหรับทันตาภิบาล ที่มีสถานที่
ท างานต่างกัน มีการรับรู้ของหน่วยงานต่อการด าเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 แตกต่างกัน  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ประเทศไทย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2563) ที่กล่าวถึง
แนวทางปฏิบัติระหว่างปิดภาคเรียน (Public health and social guidelines in schools) อีกด้วย 

และผลการศึกษา ที่พบว่า หลังมีสถานการณ์แพร่ระบาด กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจในบางงาน ที่มีการปรับแนวทางการด าเนินงาน และมีการ
สลับหมุนเวียนกันมาท างานที่กองโรคไม่ติดต่อและท างานที่บ้าน (Work From Home) ได้แก่ การด าเนินงาน
อาคารสถานที่ในบางส่วน งานการเจ้าหน้าที่ ในบางส่วน นอกจากนี้ ในการจัดท าโครงสร้างอัตราก าลัง 
ประจ าปี จะมีการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจราณาการปรับโครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงานใน
กรณีปกติ และเพ่ือรองรับงานในอนาคต โดยเฉพาะที่อาจต้องใช้บุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ระลอกใหม่ หรือโรคระบาดอ่ืนๆ นอกจากนี้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
เพ่ือเตรียมการรองรับการเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานจากภัยพิบัติต่างๆ สอดคล้องกับบทความวิชาการ
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน (สยมพร, 2563) ที่กล่าวว่า การใช้หน้ากากปูองกัน
การรับเชื้อ เน้นให้ผู้ปุวยต้องใส่ หน้ากากอนามัย และแยกตัวจากชุมชน เป็นเรื่องหลัก แต่ เมื่อมีผู้ปุวยจ านวน
มาก และมีผู้แพร่เชื้อที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ปะปนอยู่ในชุมชน อีกทั้งการระบาดของโรคนี้แพร่ได้เร็ว 
และผู้ติด เชื้อมีอาการรุนแรงมากได้ จึงจ าเป็นต้องให้คนไม่ปุวย และคนไม่ติด เชื้อ ใส่หน้ากากปูองกันการแพร่
เชื้อและการรับเชื้อด้วย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวลัยพร พัชรนฤมล และคณะ (พัชรนฤมล วลัยพร 
และคณะ, 2563) ที่ได้เสนอกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในการตอบสนอง
ต่อการระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีเปูาหมาย “ลดการติดเชื้อ ลดการปุวย และลดการตายจาก 
โควิด 19” การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว ต้องครอบคลุม strategic area 7 ด้าน  

 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของจิรกิติ์ ทองปรีชา  (ทองปรีชา จิรกิติ์, 2563) ที่กล่าวว่า    

การบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล 
ในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และมาตรการการปูองกันการแพร่
ระบาดในสถานศึกษาเพ่ือความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. การลงชื่อเข้าออกให้ลงชื่อปฏิบัติงานด้วยการเซ็นต์ชื่อ แทนการสแกนนิ้ว ใช้ปากกาของใครของคนนั้น 
เพ่ือลดการสัมผัสร่วม ซึ่งอาจจะท าให้บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 จากเพ่ือนรวมงานได้ 

2. คล้องบัตรประจ าตัวทุกครั้งที่เข้าที่ท างาน เพื่อเป็นการเช็คคนเข้าหน่วยงาน ว่าไม่มีบุคคลภายนอกเข้า
มาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการแลกบัตร ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ และมีการคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกาย
ก่อนเข้าอาคารทุกครั้ง  

3. คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ติดสติกเกอร์ ก่อนขึ้นอาคาร หากมีไข้ จะให้นั่งพัก และวัดอุณภูมิอีกครั้ง หาก
ยังมีไข้ ขอให้กลับบ้าน ไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร 

4. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทันสมัยได้ ตลอดจนการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น ระบบกล้อง ที่ใช้สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
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5. กรมควบคุมโรค ควรเพ่ิมมาตรการต่างๆในเชิงระบบ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (new normal) เช่น ควรเพ่ิมและให้มีการเบิกจ่าย 
ค่าอินเตอร์เน็ตของบุคลากรที่ท างานที่บ้าน (Work From Home) ได้    

6. กรมควบคุมโรค ควรมีมาตรการในการจัดสรรห้องประชุมให้เพียงพอ เพราะเนื่องจากไม่สามารถ
ประชุมตามปกติได้ งานต่าง ๆ จึงใช้การติดต่อประสานงาน และติดตามผลการด าเนินงานทาง 
Application zoom แทน 

7. กรมควบคุมโรค ควรน าระบบ paperless มาใช้อย่างจริงจัง ระบบหนังสือรับส่งควรเป็นกระดาษ
น้อยลง จากกรม มาแต่ละกอง เพ่ือลดการสัมผัสกับเชื้อโรค 
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เกณฑ์การพจิารณาตามระดบัความรนุแรงของการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ระดบัประเทศ 
ประกาศ ณ วนัที ่24 ธนัวาคม 2563 โดยกรมควบคุมโรค 
 

ตารางภาคผนวก 1 เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระดับประเทศ 
เกณฑพ์จิารณา ระดบั 1  เขยีว ระดบั 2  เหลอืง ระดบั 3 สม้ ระดบั 4 แดง 

1.จ านวนผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ (สะสมต่อ
สัปดาห์) 

 ไม่พบผูต้ิดเชื้อใน
ประเทศ (มีเฉพาะผู้
ติดเชื้อที่มาจาก
ต่างประเทศ) 

 < 300 รายต่อสัปดาห์             
(< 5 รายต่อล้าน
ประชากรต่อสัปดาห์) 

 300-900 รายต่อ
สัปดาห์ (5-15 ราย
ต่อล้านประชากรต่อ
สัปดาห์) 

 > 900 รายต่อ
สัปดาห ์(> 15 ราย
ต่อล้านประชากร
ต่อสัปดาห์) 

2. ลักษณะการ
กระจายของโรคตาม
จังหวัดและเขต
สุขภาพ 

 ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลที่
ก าหนด 

 ผู้สัมผสัไดร้ับการ
กักกันตามเกณฑ ์

 

 เขตสุขภาพและไมเ่กิน 
1 จังหวัด และไมเ่กิน 3 
เขตสุขภาพ 

 เขตสุขภาพละไม่
เกิน 1 จังหวัด และ
มีการกระจายใน 4-
6 เขตสุขภาพหรือ 

 เขตสุขภาพมี
มากกว่า 1 จังหวัด
และไม่เกิน 3 เขต
สุขภาพ 

 มีการกระจาย
มากกว่า 6 เขต
สุขภาพ หรือ 

 เขตสุขภาพมี
มากกว่า 1 จังหวัด 
และเกิน 3 เขต
สุขภาพ 

3.การกระจายของ
โรคตามลักษณะทาง
ระบาดวิทยา 

 ผู้เดินทางจาก
ต่างประเทศเข้า
สถานท่ีกักกัน 

 ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลที่
ก าหนด 

 ระบาดในวงจ ากัด และ
ไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน
(Cluster) อยา่งมีน้ย
ส าคัญทางระบาดวิทยา 

 ระบาดในวงจ ากัด
มากกว่า 3 กลุ่ม
ก้อน (Cluster) 
อย่างมีนัยส าคญัทาง
ระบาดวิทยาและมี
ความเชื่อมโยงกัน 

 มีการระบาดในวง
กว้าง หาสาเหตุ
หรือความเช่ือมโยง
ไม่ได ้

4.ความพร้อมในการ
รองรับผู้ปุวย 

 มีจ านวนเตียง
เพียงพอต่อผู้ติดเชื้อ
ทุกราย 

 ผู้ติดเชื้อครองเตียงร้อย
ละ 40-59 ของ
ศักยภาพ 

 ผู้ติดเชื้อครองเตียง
ร้อยละ 60-79 ของ
ศักยภาพ 

 ผู้ติดเชื้อครองเตียง
ตั้งแต่ร้อยละ 80 
ของศักยภาพ 

หมายเหต ุ การจ าแนกระดับการระบาดต้องมีเกณฑ์การพิจารณาครบ 4 เกณฑ์ 
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ตารางภาคผนวก 2 กิจกรรมที่ควรด าเนินการตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
ระดับประเทศ 

กจิกรรมทีค่วรด าเนนิการ
เกณฑพ์จิารณา 

ระดบั 1 
เขยีว 

ระดบั 2 
เหลอืง 

ระดบั 3 
สม้ 

ระดบั 4 
แดง 

การปิดสถานที่หา้มเข้าออก  ไม่มีการปิดสถานที ่  ปิดสถานที่สงสัย
ว่าเป็นแหล่ง
ระบาด 

 ห้ามให้บุคคลเข้า
ออกสถานที่สงสัย
ว่าเป็นแหล่ง
ระบาด 

 

 ปิดสถานที่สงสัยว่า
เป็นแหล่งระบาด 

 ให้สถานที่ชุมนุมชน
หรือสถานที่ซ่ึงมี
ประชาชนหนาแน่น ใน
จังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรคให้
ด าเนินมาตรการคัด
กรอง และ DMHT 
อย่างเคร่งครัด 

 ห้ามให้บุคคลเข้าออก
ในจังหวัดที่พบการ
ระบาดของโรค 

 พิจารณาปิดสถานที่
ชุมชนหรือสถานที่ซ่ึงมี
ประชาชนหนาแน่นใน
จังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค 

การปิดกิจการธุรกิจพธิีการ  ธุรกิจหรือกิจกรรม
ต่างๆ สามารถ
ด าเนินการได้
ตามปกต ิ

 ธุรกิจหรือกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
ระบาดให้ด าเนิน
มาตรการคัดกรอง
และ DMHTอย่าง
เคร่งครัด 

 ธุรกิจหรือกิจการ
อื่นๆ  

สามารถด าเนิน การได้
ตามปกต ิ

 พิจาจารณาระงับธุรกิจ
หรือกิจการเกี่ยวข้อง
กับผู้คนเป็นจ านวน
มากในจังหวัดที่เกิด
การระบาดของโรค 

 พิจารณาการท าธุรกิจ 
online หรือ work 
from home ใน
จังหวัดที่เกิดการ
ระบาดของโรค 

 ธุรกิจหรือกิจการใน
จังหวัดที่ไม่มีการ
ระบาดให้ด าเนิน
มาตรการคัดกรองและ 
DMHTอย่างเคร่งครัด 

 พิจารณาระงับธุรกจิ
หรือกิจการเกี่ยวข้อง
กับผู้คนเป็นจ านวน
มาก 

 พิจารณาการท าธุรกิจ 
online หรือ work 
from home 

การจ ากัดการเดินทาง  ไม่จ ากัดการ
เดินทาง 

 มีการก าหนดเวลา
การเข้าออกใน
พื้นที่ที่มีการ
ระบาด 

 ไม่จ ากัดการ
เดินทางบริเวณ
นอกพื้นที่การ
ระบาด 

 อนุญาตให้เดินทาง
เฉพาะที่จ าเป็น 

 มีการก าหนดเวลาการ
เข้าออกในจังหวัดที่มี
การระบาด 

 จ ากัดให้บริการขนส่ง
สาธารณะในจังหวัดที่
มีการระบาด 

 

 อนุญาตให้เดินทาง
เฉพาะที่จ าเป็น 

 จ ากัดการให้บริการ
ขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัด 
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ตารางภาคผนวก 3 เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับ
จังหวัด (อ้างอิงจากแถลงการณ์ของ ศบค. วันที่ 24 ธันวาคม 2563) 

เกณฑก์ารแบง่พืน้ที่
สถานการณ ์(ศบค.) 

ระดบั 1 เขยีว 
(เฝาูระวงั) 

ระดบั 2 เหลอืง 
เฝาูระวงัสงู) 

ระดบั 3 สม้ 
(ควบคมุ) 

ระดบั 4 แดง 
(ควบคมุสงูสุด) 

ค านยิาม พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเช้ือและ
ไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้
ติดเชื้อ 

พื้นที่ที่มีผู้ติดเช้ือน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10 ราย แต่มี
แนวโน้มควบคุม
สถานการณ์ได้ 

พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุม
สูงสุด หรือ มีผู้ติดเช้ือ 
มากกว่า 10 ราย และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น 

มีผู้ติดเช้ือจ านวนมากและ
มีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) 

มาตรการ 
การตรวจ Lab ตรวจหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกใน

พื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่
เส่ียง และกิจกรรมที่เสี่ยง 

เร่งรัดการตรวจหาผู้ติด
เช้ือเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและ
กิจกรรมที่เสี่ยง 

พิจารณาการตรวจหาผู้ติด
เช้ือเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง 
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และ
กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง 

เร่งรัดการตรวจหาผู้ติด
เช้ือเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและ
กิจกรรมที่เสี่ยง 

การปอูงกนั สวมหน้ากากอนามัย 
100%  
เน้นการท าความสะอาด 
(มือ สถานที ่หรืออุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการท าความสะอาด 
(มือ สถานที ่หรืออุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการท าความสะอาด 
(มือ สถานที ่หรืออุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

สวมหน้ากากอนามัย 
100% 
เน้นการท าความสะอาด 
(มือ สถานที ่หรือ อุปกรณ์
ที่สัมผัสบ่อยๆ) 

หลีกเล่ียงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจ านวนมาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจ านวนมาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจ านวนมาก 

หลีกเล่ียงการสัมผัสหรือ
การเข้าไปในสถานที่ที่มี
คนจ านวนมาก 

มีการตดิตั้งและสแกน
แอพพลิเคชั่นไทยชนะอยู่
เสมอ 

มีการติดตั้งและสแกน
แอพพลิเคชั่นไทยชนะอยู่
เสมอ 

มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
หมดชนะ ตามความ
เหมาะสม เพิ่มเติมจาก
การใช้แอพพลิเคชั่นไทย
ชนะ 

มีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
หมอชนะ ตามความ
เหมาะสม เพิ่มเติมจาก
การใช้แอพพลิเคชั่นไทย
ชนะ 

สถานประกอบการ พิจารณาปิดหรือจ ากัด
เวลาเปิด-ปิด สถาน
ประกอบการที่มีความ
เส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ตามความเหมาะสม 

พิจารณาปิดหรือจ ากัด
เวลาเปิด-ปิด สถาน
ประกอบการที่มีความ
เส่ียงต่อการแพร่ระบาด
ตามความเหมาะสม 

พิจารณาจ ากัดเวลาเปิด-
ปิดสถานประกอบการที่มี
ความจ าเป็น ตามความ
เหมาะสม พจิารณาปิด
หรือจ ากัดเวลาเปิด-ปิด
สถานประกอบการที่มี
ความเส่ียงต่อการแพร่
ระบาด 

จ ากัดเวลาเปิด-ปิดสถาน
ประกอบการที่มีความ
จ าเป็น  
ปิดสถานประกอบการที่มี
ความเส่ียงต่อการแพร่
ระบาด 

การเรยีน การสอน - พิจารณาใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมของ
ระบบตามความเหมาะสม 

ให้สถานศึกษาพิจารณา
หยุดการเรียนการสอน
หรือ ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็นแบบ
ออนไลน์ตามสถานการณ์
ในพื้นที่ 

สถานศึกษาปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนเป็น
แบบออนไลน ์

มาตรการ Work form 
Home 

- พิจารณาใช้มาตรการ 
Work from Home ตาม
ความเหมาะสม 

ให้มีการใช้มาตรการ Work 
from Home ส าหรับบุคคล
ที่มาจากพืน้ที่สีแดง 

ใช้มาตรการ Work from 
Home อย่างเต็มขีด
ความสามารถ 

การตัง้ดา่นคดักรอง - - ให้ประสานการจัดตั้งด่าน
คัดกรองกับจังหวัดพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (สีแดง)ตาม
ความเหมาะสม 

ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจ
คัดกรอง จุดสกัด และสาย
ตรวจ เพื่อให้มกีารควบคุม
และจ ากัดการเข้า-ออก
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เกณฑก์ารแบง่พืน้ที่
สถานการณ ์(ศบค.) 

ระดบั 1 เขยีว 
(เฝาูระวงั) 

ระดบั 2 เหลอืง 
เฝาูระวงัสงู) 

ระดบั 3 สม้ 
(ควบคมุ) 

ระดบั 4 แดง 
(ควบคมุสงูสุด) 

การลกัลอบเขา้พืน้ที ่ - - เฝูาระวังการลักลอบเขา้
มาในพื้นที่ของแรงงานต่าง
ด้าวที่มาจากพื้นที่ควบคุม
สูงสูด (สีแดง) หากตรวจ
พบให้แจ้งเจ้าหนา้ที่ต ารวจ
ทราบ 

- 

การแยกกกั - - - แยกกักผู้ติดเช้ือด้วยการ
จัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีด
ความสามารถ (กห. 
สนับสนุน สธ.ในการจัดตั้ง 
รพ.สนาม) 

การเยยีวยา - - - พิจารณาเยยีวยาและดแูล
ความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวของผู้ติดเช้ือ
ตามขีดความสามารถ 

การขนสง่ - - - ควบคุมการเข้า-ออกของ
ยานพาหนะ และบุคคล
สัญชาติไทย โดยมีให้
กระทบต่อการค้าและการ
อุตสาหกรรม มากเกิน
ความจ าเป็น 

การประมง - - - สามารถด าเนินการได้แต่
ต้องผ่านการตรวจหาเช้ือ
โควิด 19 ก่อนการออกเรือ 
ทั้งนี้ กห. สนับสนุน สธ.
ด้านบุคลากรทาง
การแพทย์ (ทร.) ในการ
ตรวจหาเช้ือเชิงรุกทาง
ทะเล 
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แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview) 
เรื่อง มาตรการการบรหิารจดัการองค์กรในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19 กองโรคไมต่ิดตอ่ ป ีพ.ศ. 2563 

(ส าหรับผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ) 
 

สว่นที่ 1  
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

หัวหน้างาน
........................................................................................... .................................................... 

สว่นที ่2  
2.1 การบรหิารจดัการงานกอ่นมสีถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 
- เตรียมอุปกรณ์ 

........................................................................................................................ ................................ 
- ดูแลติดตามปูองกันการระบาดของโรค / ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่อาจท าให้ติดโรค 

............................................................................................................................. ........................... 
- ปรับแผนงาน กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณ 

............................................................................................................................. ........................... 
2.2 การบรหิารจดัการงานระหวา่งมสีถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 - ผลกระทบต่อการบรหิารงาน 
 1.ด้านบุคลากร 

............................................................................................................................. ................................ 
2.ด้านงบประมาณ 
.............................................................................................................................................................  
3.ด้านสังคม 
............................................................................................................................. ................................ 
4.ด้านแผนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................ 
- มาตรการปูองกนัสว่นบุคคล 
1.มาตรการทั่วไป 
................................................................................................................................. ............................ 
2.เว้นระยะห่าง
........................................................................................ ..................................................................... 
3.ใส่หน้ากากอนามัย 

............................................................................................................................. ................................ 
4.ล้างมือ 

............................................................................................................................. ................................ 
5.กักตัว 

........................................................................................ ..................................................................... 
6.ใช้ App ไทยชนะ 
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............................................................................................................................. ................................ 
- มาตรการปูองกนัขององค์กร 
1. Work From Home 
............................................................................................................................. ................................ 

 

2.3 การบรหิารจดัการงานหลงัสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19 
 - การปรบัการบริหารจดัการหนว่ยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

- มาตรการปูองกนัขององค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.1 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ เชิงนโยบายการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 กองโรคไม่
ติดต่อ ปี พ.ศ. 2563 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.2 ปญัหาอปุสรรคการบริหารจดัการองค์กรในสถานการณแ์พร่ระบาดของโควดิ-19 กองโรคไม่ติดต่อ ป ีพ.ศ. 2563 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview) 
เรือ่ง มาตรการการบรหิารจดัการองคก์รในสถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19 กองโรคไมต่ดิตอ่ ป ีพ.ศ. 2563 

(ส าหรับหัวหน้ากลุ่ม ยศ.และ พอ.) 
สว่นที่ 1  
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

หัวหน้างาน
.................................................................................................................... ........................... 

สว่นที ่2  
2.1 การบรหิารจดัการงานกอ่นมสีถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 
- เตรียมอุปกรณ์ 

............................................................................................................................. ........................... 
- ดูแลติดตามปูองกันการระบาดของโรค / ท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมที่อาจท าให้ติดโรค 

............................................................................................................................. ........................... 
- ปรับแผนงาน กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณ 

............................................................................................................................. ........................... 
2.2 การบรหิารจดัการงานระหวา่งมสีถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 - ผลกระทบต่อการบรหิารงาน 
 1.ด้านบุคลากร 

............................................................................................................................. ................................ 
2.ด้านงบประมาณ 
................................................................... ..........................................................................................  
3.ด้านสังคม 
............................................................................................................................. ................................ 
4.ด้านแผนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................ 
- มาตรการปูองกนัสว่นบุคคล 
1.มาตรการทั่วไป 
.......................................................................................................................................................... ... 
2.เว้นระยะห่าง
................................................................................................................. ............................................ 
3.ใส่หน้ากากอนามัย 

............................................................................................................................. ................................ 
4.ล้างมือ 

..................................................................................................................................................... ........ 
5.กักตัว 

................................................................................................................. ............................................ 
6.ใช้ App ไทยชนะ 

............................................................................................................................. ................................ 
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- มาตรการปูองกนัขององค์กร 
1. Work From Home 
............................................................................................................................. ................................ 

2.3 การบรหิารจดัการงานหลงัสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19 
 - การปรบัการบริหารจดัการ 
- งานธุรการ งานสารบัญ อาคารสถานที่และงานยานพาหนะ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานการเงินและบัญชี 

.............................................................................................................................................................  
- งานพัสดุ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

........................................................................................................................................................ ..... 
- มาตรการปูองกนัขององค์กร 
1.แผนบริหารความเสี่ยง 
............................................................................. ................................................................................ 

สว่นที ่3 
3.1 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

............................................................................................................................. ................................ 
3.2 ปญัหาอปุสรรค 

............................................................................................................................. ................................ 
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แบบสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview) 
เรื่อง มาตรการการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 กองโรคไมต่ดิต่อ ป ีพ.ศ. 2563 

(ส าหรับบุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป) 
........................................................................................................................... 

สว่นที่ 1  
1.1 ข้อมลูทัว่ไป 

หัวหน้างาน...................................................................................................................................... .... 
สว่นที ่2  
2.1 การบรหิารจดัการงานกอ่นมสีถานการณ์แพร่ระบาดของโควดิ-19 
- งานธุรการ งานสารบัญ อาคารสถานที่และงานยานพาหนะ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานการเงินและบัญชี 

..................................................................... ........................................................................................  
- งานพัสดุ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

........................................................ .....................................................................................................  
2.2 การบรหิารจดัการงานระหวา่งมสีถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 
 - ผลกระทบต่อการบรหิารงาน 
 1.ด้านบุคลากร 

.............................................................................................................................................................  
2.ด้านงบประมาณ 
............................................................................................................................. ................................ 
3.ด้านสังคม 
............................................................................................................................. ................................ 
4.ด้านแผนการด าเนินงาน 
.............................................................................................................................................................  
- มาตรการปูองกันส่วนบุคคล ได้แก่ มาตรการทั่วไป การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย        

การล้างมือ การกักตัว การใช้ App ไทยชนะ........................................................................................................  
- มาตรการปูองกนัขององค์กร เชน่ Work From Home อ่ืน ๆ.......................................................... 

2.3 การบรหิารจดัการงานหลงัสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควิด-19 
 - การปรบัการบริหารจดัการ 
- งานธุรการ งานสารบัญ อาคารสถานที่และงานยานพาหนะ 

............................................................................................................................. ................................ 
- งานการเงินและบัญชี 

.............................................................................................................................. ............................... 
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- งานพัสดุ 
.......................................................................................... ................................................................... 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
............................................................................................................................. ................................ 

- งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. ................................ 
- มาตรการปูองกนัขององค์กร 
1.แผนบริหารความเสี่ยง 
.............................................................................................................................................................  

สว่นที ่3 
3.1 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

.......................................................................................................... ................................................... 
3.2 ปญัหาอปุสรรค 

............................................................................................................................. ................................
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ตารางภาคผนวก 4 ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารกองโรคไม่ติดต่อ 
 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
การบรหิารจดัการงานกอ่นมสีถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19  
เตรียมอุปกรณ ์ จัดท า BCP โควิด - มีการสนับสนุนเครื่องมือ ครุภณัฑท์ี่

เพียงพอส าหรับผู้ปฏิบตัิงานของกอง
โรคไม่ตดิต่อ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นการมา
ท างานแบบปกติในสถานท่ีท างาน การ
ประชุมที่ด าเนินการมักเป็น onsite  
- ในการท าความสะอาด เป็นการปอูงกัน

การติดเชื้อแบบท่ัวไป เช่น การท า
ความสะอาดพื้นผิวโดยใช้อุปกรณง์าน
บ้านงานเรือนปกติ  แตไ่ม่ได้ท าความ
สะอาดจดุสมัผสัร่วมต่างๆ  ด าเนินการ
โดย outsource  จากบริษัท กองโรค
ไม่ตดิต่อตดิตามประเมินผลการท างาน 
และมีการประชุมหรือประสานงานกัน
เมื่อเกิดมปีัญหา  

 ยังไม่มีอุปกรณ์ PPE หน้ากากอนามัย ถุง
มือ 

ดูแลตดิตามปูองกัน
การระบาดของโรค / 
ท าความสะอาดจุด
สัมผสัร่วมที่อาจท าให้
ติดโรค 

ให้แม่บ้านท าความสะอาดทั้งกองเมื่อพบ
ผู้ปุวยในกอง 
 

ไม่มีแนวทางปฏิบตัิหรือมาตรการของ
ส านักงาน/กรม เนื่องจากยังไมม่ีการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 

 ท าความสะอาดทั่วไป ไม่ได้ใช้
แอลกอฮอล ์

ปรับแผนงาน 
กิจกรรม เบิกจ่าย
งบประมาณ 

เฉพาะเมื่อมผีลกระทบต่อกิจกรรม 
 

มีแผนงาน กิจกรรม การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามปีงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงาน การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบ และมีการปรับแผนถ้ามีการ
ปรับเพิ่มหรือลดกจิกรรม อาจมีความ
ล่าช้าของกิจกรรมด าเนินงาน 

 แผน กิจกรรม ตามสภาวะปกต ิ
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 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
งบประมาณบ้างในบางโครงการ/
กิจกรรม 

การบรหิารจดัการงานระหวา่งมสีถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19  
ผลกระทบตอ่การ
บรหิารงาน 

    

ด้านบุคลากร ให้ท างาน WFH ในช่วงกักตัว 10 วัน บุคลากรจ านวนที่มาปฏิบตัิงานจรงิใน
ส านักงานลดลง เนื่องจาก  
- มีการก าหนดให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือ

งานโควิด เช่น state quarantine, 
ทีม SAT, ทีมรับโทรศัพท์สายด่วนโค
วิด ทีมคัดกรองท่ีสปคม. 

- มีการตดิเช้ือโควิดหรือสมัผสัเสี่ยงสูง 
ท าให้ต้องมีการกักตัวเพื่อรักษา/เฝาู
ระวัง 

ดังนั้นจึงได้ก าหนดแผนการสนับสนุน
ก าลังคนต่องานโควิด มีแผนปรับการ
ท างานเป็น work from home  ตาม
เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก าหนดว่าร้อยละ
เท่าไร 

 จัดบุคลากรช่วยงานส่วนกลางกรม ร่วม
ทีม SAT ร่วมทีม SQ 

ด้านงบประมาณ เบิกจ่ายได้ช้า เมื่อมีการเลื่อนกิจกรรม งบประมาณที่ไดร้ับในการด าเนินงาน
ลดลงมากกว่าครึ่งของงบปกติก่อนมีการ
ระบาดของโรค ดังนั้นบางโครงการที่ไม่
เร่งด่วนต้องยุติหรือระงับ โครงการที่
ส าคัญหรือเร่งด่วนได้ปรับลดงบประมาณ
ลงโดยอาจปรับกิจกรรมที่ใช้งบน้อยกว่า 
งานประชุมปรับจาก  onsite  เป็นการ
ประชุม  online หรือ hybrid  มากขึ้น 

 ปรับแผน ให้มีการใช้งบประมาณ 
ส าหรับอุปกรณ์ท าลายเชื้อ ชุด PPE ต่าง 
ๆ  
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 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
ด้านสังคม 
 

ให้ปฏิบัติ Universal Precaution อย่าง
เคร่งครดัในหน่วยงาน 

เนื่องจากบุคลากรของกองโรคไมต่ดิต่อ 
ต้องใช้มาตรการ D_M_H_T 
เช่นเดียวกับบประชาชนท่ัวไป ดังน้ัน 
กิจกรรมการรวมกลุ่มต้องมีความ
ระมัดระวังมากขึ้น ได้แก่ การประชุม 
การทานข้าวร่วมกัน การสังสรรคห์ลังเลิก
งาน เน้นใช้  social media  เป็นหลัก 
อย่างไรก็ตามไม่ได้กระทบความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มงาน 

 ประชาสมัพันธ์บุคลากร ผู้มาติดตอ่ ให้
ปฏิบัติตามมาตรการ สวมหน้ากาก ล้าง
มือ เว้นระยะห่าง คัดกรองก่อนเขา้ใน
ส านักงาน 

ด้านแผนการ
ด าเนินงาน 

ปรับแผนในกิจกรรมทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากโควิด ทั้งที่เกิดจากบุคลากรและ
กลุ่มเปูาหมาย 

มีการปรับแผนการด าเนินงาน เนือ่งจาก 
- มีการปรับลดงบประมาณ ดังข้อ 2 
- ปรับแผนการด าเนินงานสนับสนนุแก่
พื้นที่ ในประเด็นกิจกรรม เน้นการใช้ 
สื่อสารทางไกล บริการทางไกล อบรม
ทางไกล การใช้อุปกรณด์ิจิทัลส่วนบุคคล 
เป็นต้น ส าหรับแผนด าเนินงานของกอง
โรคไม่ตดิต่อเน้นการประชุมทางไกล 
- ปรับแผนการด าเนินงานของกองโรคไม่
ติดต่อ จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ท่ี
สนับสนุนหรือรองรับการประชุมทางไกล
เพิ่มขึ้น เช่น internet ,  computer  ที่ 
spec สูงขึ้น,  กล้อง/ไมโครโฟน ส าหรับ
การประชุมทางไกล  ท าห้องประชุม
เพิ่มขึ้นท้ังในแบบการประชุมคนเดียว
ผ่านทางไกล หรือห้องประชุม 10+ ที่น่ัง  

 ปรับแผนด าเนินงาน ท ากิจกรรมทีจ่ าเป็น 
วางแผนจัดก าลังคนให้เหมาะสมโดย
หัวหน้ากลุ่ม 

มาตรการปอูงกนัสว่น
บคุคล 

มาตรการทั่วไป - Universal 
Precaution ตาม Infographic ของกรม 

กองโรคไมต่ิดต่อ ใช้มาตรการ 
D_M_H_T  แต่พบว่า การเว้นระยะห่าง 

 มาตรการทั่วไป ได้แก่ การคดักรองก่อน
เข้าส านักงานท้ังบุคลากรและผู้มาติดต่อ 
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 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
เว้นระยะห่าง - ลดความแออัดในกลุ่ม
งาน 
ใส่หน้ากากอนามัย - เมื่อต้องอยู่ใกล้ชิด
กับผู้อืน่ 
ล้างมือ - บ่อยๆ หรือเมื่อสัมผัสของใช้
สาธารณะ 
กักตัว - ถ้าติดเช้ือ ลาปุวย 5 วัน และ 
WFH ต่ออีก 5 วัน 
ใช้ App ไทยชนะ - ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ 

ยังไม่สามารถท าได้ ในการมาท างาน 
บางครั้งบุคลากรยังมีความใกล้ชิดกันจาก
การประสานงาน นั่งคุยงานแบบใกล้ชิด 
และบางการประชุมยังนั่งใกล้ชิด 
 

ใส่หน้ากากอนามัย -ได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดีและ
เคร่งครดั 
 

ล้างมือ – ไดส้นับสนุนแอลกอฮอลท์ า
ความสะอาดพื้นผิว แอลกอฮอล์เจลล้าง
มือ แก่บุคลากร แต่พบว่าในระยะปีแรก
ของการระบาด บุคลากรมีความ
เคร่งครดัมากกว่า ปีท่ีสองของการระบาด 
 

การกักตัว ตามแนวทางการด าเนนิ
ปูองกันการระบาดโควิด อย่างเครง่ครัด  
 

การใช้ App ไทยชนะ - ที่กองโรคไม่ติดต่อ 
ได้ติดตั้งการสแกน app ไทยชนะ ในช่วง2-
3 เดือนแรกแต่พบว่าบุคลากรให้ความ
ร่วมมือน้อย ระยะต่อมาไม่ได้ใช้อีก  

สวมหน้ากากอนามยั เว้นระยะห่าง ผู้
สัมผสัเสี่ยงสูง ให้ work from home 
ถ้าบุคลากรมีไข้ หรือไปพ้ืนท่ีเสีย่งให้ไป
พบแพทย์และตรวจโควิด 
 

การเว้นระยะห่าง โดยการจัดพื้นท่ีให้ไม่
แออัด โดยใช้ห้องประชุมถ้าไม่เพียงพอ 
ก าหนดจ านวนผูเ้ข้าประชุม 
 

การใส่หน้ากากอนามัย โดยให้สวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา งด
รับประทานอาหารร่วมกัน 
 

การล้างมือ โดยการสนับสนุนเจล
แอลกอฮอลล์้างมือให้บุคลากรและ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 
 

การกักตัว โดยให้บุคลากรกักตัวถา้กลับ
จากพ้ืนท่ีเสี่ยงโดยรายงานตามล าดับขั้น 
 

สนับสนุนให้ใช้ App ไทยชนะ โดยให้
ลงทะเบียนและ scan ไทยชนะ ถ้าเข้า
ส านักงาน รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ 

มาตรการปอูงกนัของ
องคก์ร 

Work from home โดยด าเนินการตาม
มาตรการกรม 

- Work From Home มีการปรับตาม
ค าสั่งของกรมควบคุมโรค ในสดัสว่นท่ี
แตกต่างกันตามจ านวนหรือแนวโน้ม
การระบาดของโรคโควิด-19 บุคลากร
ต้องจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานใน
บ้านแก่หัวหน้ากลุ่มและผู้บรหิาร

 Work from home จัดให้บุคลากรแต่
ละกลุม่ท างานท่ีบ้าน เพื่อลดการแออัด  
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 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
ตามล าดับชั้น  
- ปรับการด าเนินงาน happy 

workplace โดยบูรณาการกับ
มาตรการปูองกันโควิด มมีาตรฐานการ
ท าความสะอาดสถานท่ีท างานเพิม่ขึ้น
ตามมาตรการปูองกันโควิด มีการจัดตั้ง
โต๊ะรับประทานอาหารบริเวณระเบียง
ที่อากาศปลอดโปร่งและรักษา
ระยะห่างสนับสนุนบุคลากร บุคลากร
ทุกคนได้รับการแจกจ่ายหน้ากากผ้า
สนับสนุน แอลกอฮอล์ท าความสะอาด
พื้นผิว แอลกอฮอลเ์จลล้างมือ จัดหา
ชุดตรวจ ATK ให้ทุกคนประเมินผา่น 
app H4U ประสานการรับวัคซีน
ปูองกันโควิด  

การบรหิารจดัการงานหลงัสถานการณแ์พรร่ะบาดของโควดิ-19  
การปรบัการบรหิาร
จดัการหนว่ยงาน 

มีการประกาศใช้แผน BCP กรณีทีม่ีคลสั
เตอร์ในส านัก 

- เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากการ
บริหารจดัการระหว่างการแพร่ระบาด 
แต่ผ่อนคลายมาตรการบางอย่างลง 
ได้แก่ เพิ่มจ านวนบคุลากรที่มาท างาน
ที่กองมากขึ้น   
- แผนงานโครงการ ส าหรับพื้นท่ี ยังเน้น 

telemedicine 
- งบประมาณยังมีแนวโนม้ลดลงอยา่ง

ต่อเนื่อง 
- แผนงานโครงการของกองโรคไมต่ดิต่อ 

ใช้แบบ onsite+online หรือ  hybrid 

 มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงการเกิด
โรคระบาด/จัดหาอุปกรณ์ปูองกัน/
วางแผนประคองกิจการ 
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 ผูบ้รหิารคนที ่1 ผูบ้รหิารคนที ่2 ผูบ้รหิารคนที ่3 ผูบ้รหิารคนที ่4 
มากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อคณุภาพของ
งาน บางการประชุมจะจัด onsite  
อย่างเดียว แต่ยังเน้นจ านวนคนไมม่าก
นัก เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล  

มาตรการปอูงกนัของ
องคก์ร 

จัดท า BCP โควิดและเผยแพร ่ แผนบริหารความเสี่ยง เริ่มจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์กรในช่วงปีท่ีสอง
ของการระบาด แต่ไม่ได้รับการซ้อมแผน  

แผนบริหารความเสี่ยง ท าแผนประคองกิจการโดยกลุม่พัฒนา
องคืกรจัดท าแผนโดยการระดมสมอง
จากทุกกลุ่ม ฝุาย 

ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ เชงิ
นโยบายการบรหิาร
จดัการองค์กรใน
สถานการณแ์พรร่ะบาด
ของโควดิ-19 กองโรค
ไมต่ดิตอ่ ปี พ.ศ. 2563 

ปรับปรุง BCP ให้ Update 
 

กองโรคไม่ตดิต่อควรประสานหรือตอ่รอง
กับผูเ้กี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เช่น 
- ก าลังคนที่บางครั้งไมส่ามารถสนับสนุน

งานโควดิไดเ้ตม็ที่เนื่องจากบุคลากรกัก
ตัว ท าให้บคุลากรที่ท างานของกองโรค
ไมต่ิดต่อน้อยเกนิไป งานลา่ช้า 

- ประสานการเข้ารบัการรักษาโควดิ แบบ 
hospitel ,  home isolation  ซึ่ง
บุคลากรยังเคว้งคว้าง ไม่เขา้ใจระบบ
ของกรมควบคมุโรค  

การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้จนท.
(รวมทั้งงานsupport) สามารถท างาน 
จากนอกส านักงานได้ ในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉินมคีวามจ าเป็นต้อง
วางแผนต่อเนื่อง  ต้องมีการส ารวจ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของ
เจ้าหน้าท่ีใหม่ และฝึกซ้อมการใช้เป็น
ประจ าถึงจะมีทักษะ ในยามจ าเปน็   

ควรมีคู่มือ แนวทางประจ ากองต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติได้ทันทีและควรปรับตาม
มาตรการให้ทันการ 

ปญัหาอปุสรรคการ
บริหารจัดการองคก์รใน
สถานการณแ์พรร่ะบาด
ของโควดิ-19 กองโรค
ไมต่ดิตอ่ ปี พ.ศ. 2563 

เนื้อหาวิชาการโควดิมีการเปลีย่นแปลง
เร็ว เมื่อน ามาใช้จะใช้ความรู้ที่ Update 
กว่าใน BCP โควิด 

- บุคลากรที่มาท างานท่ีกองโรคไม่
ติดต่อ ลดลง ใช้การประสานทาง 
โทรศัพท์หรือไลน์ ท าให้คุณภาพงาน
ลดลงได ้

- งบประมาณในการด าเนินงานน้อย
เกินไป ท าให้งานท่ีสามารถ
ด าเนินงานได้มีจ านวนลดลง ไม่ทนั
ต่อการปูองกันควบคุมโรค 

บางกลุ่มงาน ใช้สถานการณ์ อ้างว่าไม่
สามารถจัดประชุมได้ ท าให้งานล่าช้า 
ควรให้เปลีย่นมาเป็นการประชุม
ออนไลน์ และจัดเวร จนท.ท่ีสะดวกเข้า
สนง. ให้ด าเนินการด้านเอกสารแทน 
นอกจากน้ี ควรจัดระบบลงนามอิเล็ก
โทรนิกส์ ส าหรับหนังสือเชิญทั่วไป ท่ี
ไม่ใช่เอกสารการเงิน 

ข้อจ ากัดการที่โควดิ 19 เป็นโรคระบาด
ใหม่ ยังไม่มีวัคซีนในขณะนั้น บุคลากร
และประชาชนหวาดวิตก 
 
มาตรการ lock down ท าให้งานประจ า
ของกองที่วางแผน อาจจะไม่ไดต้าม
เปูาหมาย เช่น การลงพื้นที่ ติดตามงาน 
การนิเทศงาน 
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