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คํานํา 

กองแบบแผน  ได้จัดทําโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ตืน่ตัว  เตรยีมพร้อม  ภัยพบิตัิ
เขย่าโลก (แผน่ดินไหว)” ถา่ยทอดยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้องของหน่วยราชการสําคัญ
อาทิ  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน  ในพ้ืนที่กลุ่ม
เสี่ยง  เพ่ือให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้  เปิดเวทีให้มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก่อให้เกิดความต่ืนตัวรู้ทัน
และเตรียมพรอ้มต่อสถานการณ์การเกิดแผน่ดินไหว  ซึ่งหน่วยราชการดังกล่าวมีอาคารที่มีอายุการใช้งานมา
นาน  และอาคารบางส่วนไม่ได้ถูกออกแบบให้ต้านทานต่อแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหว  และพร้อมกันน้ี
ได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคาร  เป็นการส่งเสริมตามแนวนโยบาย
ของรัฐ เพ่ือให้เกิดพลังความร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน   ช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม   

 

ผลจากการอบรมด้านแผ่นดินไหว  ทําให้ผูเ้ข้ารับการอบรมทราบว่าประเทศไทยมีโอกาสเผชิญกับ
กรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าที่เคยผ่านมา  ไมว่่าจะเกิดที่ภาคส่วนใดของประเทศ   ก่อให้เกิด
ความตระหนัก  ต่ืนตัว  และต้องการเตรียมความพร้อมสาํหรับอาคารของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อภัย
พิบัติดังกล่าว   ให้สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหวเพ่ือหน่วงเวลาความเสียหายของ
โครงสร้าง  เพ่ือให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัย  หรอืทําให้อาคาร
ดังกล่าวเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพ่ือให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บจากกรณีภัยพิบัติได้  การจัดทําแผนและ
ซ้อมแผนในกรณีฉุกเฉินซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญมาก  ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจํานวนมาก  การ
เตรียมพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   ต้องเร่ิมต้นที่การกําหนดนโยบาย  การ
กําหนดแผนฉกุเฉิน  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  การกําหนดหรือจัดต้ังองค์กรหลัก  การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการเพ่ือเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่และอาคารให้พร้อมในการรับมือกับสถานะการณ์แผ่นดินไหว
ที่อาจเกิดขึ้น   

เรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึงคือ  ผลจากการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อาคารของโรงพยาบาล    ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสําคัญในการบริหารจัดการพลังงานเพ่ือช่วยกัน
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  และใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมให้เห็นเป็น
รูปธรรม   ในการประหยัดงบประมาณของทางราชการโดยตรง  และลดต้นทุนการสํารองพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศในทางอ้อม   ช่วยลดมลภาวะมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 คณะทํางานจัดทําโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการฯ   ขอขอบคุณ  ผูอํ้านวยการกองแบบแผนผู้
เห็นชอบโครงการ   รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้อนุมัติโครงการ   ผู้เข้ารบัการอบรม  วิทยากร  
และผูใ้ห้การสนับสนุนทุกท่าน  ทีท่ําให้โครงการอบรมสัมมนาวิชาการฯ  ประสบผลสําเร็จลลุ่วงด้วยดีตาม
เป้าหมาย    

กองแบบแผน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข   
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รายละเอียดโครงการอบรมสัมมนาวชิาการ 

เรื่อง 

“ตื่นตวั  เตรียมพร้อม  ภัยพบิตัิเขย่าโลก (แผ่นดนิไหว)” 

AWARENESS AND PREPARATION FOR EARTHQUAKE SCENARIOS 

1. หลักการและเหตุผล 

โลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสังคมที่มีการบริโภคทรัพยากรกันอย่างฟุ่มเฟือย  มีการใช้พลังงานท่ีมา
จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง  การผลิตกระแสไฟฟ้า  การ
เผาผลาญพลังงานดังกล่าวทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในปรมิาณมาก  ก่อให้เกิดสภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะโลกร้อน (Global Warming)  ปัญหามลภาวะ
เป็นพิษ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
และถี่ขึ้น  ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นในต่างประเทศรอบบ้านเราหลายครั้ง เช่น 
ประเทศเฮติ เมืองไคร์สเชิร์ต ประเทศนิวซแีลนด์ มณฑลยูนาน ประเทศจีน การเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึ
นามิที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละคร้ังได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตของมนุษย์เป็น
จํานวนมาก  และการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศพม่า เมือ่วันที่ 24 มีนาคม 2554  รับรู้ถึงการสั่นไหวได้
หลายจังหวัดในประเทศไทย  ปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยอาทิเช่น สภาพ
อากาศแปรปรวนรุนแรง  การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล  และแผ่นดินไหว   จากตารางสถิติแผ่นดินไหวที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย  แม้ว่ายังไม่พบความเสียหายรุนแรง  แต่ทําให้สัมผสัได้ว่าภัยพิบัติจาก
แผ่นดินไหวน้ันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าก่อน  จึงควรตระหนักและเตรียมพร้อมให้มากขึ้น 

สถิตแิผ่นดนิไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  

วันที ่ เวลา 
ขนาดความ

รุนแรง 
ศูนย์กลาง / ตาํแหน่งทีรู่้สกึ บนัทกึเหตกุารณ ์ 

6 เมษายน 
2554 

20:57 3.9 ประเทศลาว ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย ประมาณ 47 กม. 

รู้สึกสั่นไหวได้หลายจังหวัด  ใน
ประเทศไทย 

24 มีนาคม 
2554 

20:55 6.7 ประเทศพม่า ทางทิศเหนือ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ประมาณ 56 กิโลเมตร 

รู้สึกสั่นไหวได้หลายจังหวัด ใน
ประเทศไทย และกทม. 

23 กุมภาพันธ์ 
2554 

22:53 5.3 ประเทศลาว ห่างจาก อ.เมือง จ.น่าน 
ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 100

รู้สึกสั่นไหวได้หลายจังหวัด 
เช่น เลย น่าน แพร่ อุดรธานี 
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กม  หนองคายและหนองบัวลําภู  

6 กรกฎาคม 
2553 

22:23 4.5 ประเทศพม่า ห่างจาก อ.แม่สาย จ.
เชียงราย ทางทิศตะวันตก ประมาณ 

6 กม. (20.42N,99.83E) 

รู้สึกสั่นไหวได้ท่ัวไปบริเวณ อ.
แม่สาย อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง 
อ.เชียงแสน และ อ.เมือง จ.
เชียงราย 

9 พฤษภาคม 
2553 

19:59 7.3 ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 
อินโดฯ (3.59N,96.04E) 

รู้สึกสั่นไหวได้บนอาคารสูงบาง
แห่งใน จ.ภูเก็ต, จ.พังงา, จ.สุ
ราษฎร์ธานี, จ.สงขลา และ 
กทม. 

5 เม.ย. 2553 06:42:52 3.5 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 
(19.94N,99.95E) 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมือง จ.
เชียงราย 

20 มี.ค. 53  02:53 5.0  ประเทศพม่า ห่างจากพรมแดนไทย
(แม่สาย) ประมาณ 80 กิโลเมตร 

21.2 N 100.3 E 

รู้สึกสั่นสะเทือนได้ท่ี จ.
เชียงราย 

30 ก.ย.52 17.16 น.  7.9 ตอนกลางเกาะสุมาตรา 1.1S 99.1E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงใน
กรุงเทพฯ ประเทศอินโดนีเซีย
มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1000 
คน  

23 ธ.ค.51 13.38 น. 4.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 8.65 N 
98.99 E  

รู้สึกสั่นไหวในบริเวณ อ.พระ
แสง จ.สุราษฎร์ธานี 

22 ก.ย.51 20.30 น. 5.2 ชายฝั่งตอนใต้ของพม่า 15.7 N 
96.2 E  

รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงหลายแห่ง
ในกรุงเทพ 

21 ส.ค.51 19.24 น. 5.7 พรมแดนพม่า-จนี 25.1 N 97.82 E รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงใน
กรุงเทพฯหลายแห่ง ประเทศ
จีนมีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ
หลายคน 

1 ก.ค.51 16.45 น. 3.8 อ.พร้าว เชียงใหม่ 19.26N99.24 E รู้สึกสั่นไหวได้ท่ี จ.เชียงใหม่ 

12 พ.ค.51  13.27 น.  7.8 มณฑลเสฉวน ,จีน 31.7 N 102.7 
E  

รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงใน
กรุงเทพฯหลายแห่ง ประเทศ
จีนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 
20,000 คน 

22 เม.ย.51 02.31 น. 3.9 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18.89N 
98.97E 

รู้สึกสั่นไหวได้ท่ี อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 

20 ก.พ.51 15.05 น. 7.5 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา 2.70N 
95.90E  

รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงใน
กรุงเทพฯและจ.ภูเก็ต อาจ
เกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้
ศูนย์กลาง 
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28 ธ.ค. 
2550  

12.24 น.  5.7  ตอนเหนือของสุมาตรา 5.42 N 
95.91E 

รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง 
จ.ภูเก็ต จ.พังงา  

2 พ.ย. 2550 02.05 น. 5.7 พรมแดนพม่า-ลาว-จีน 21.57 N 
100.92 E 

รู้สึกสั่นสะเทือนได้ท่ี จ.
เชียงราย 

16 ต.ค. 
2550 

13.47 น. 5.0 ตอนเหนือของลาว 20.84 N 
100.93 E 

รู้สึกสั่นสะเทือนได้ท่ี จ.
เชียงราย 

13 ก.ย. 
2550 

10.35 น. 7.1 ตอนใต้ของสุมาตรา 2.65 S 99.87 
E  

รู้สึกสั่นสะเทือนได้ บนอาคาร
สูงบางแห่ง ใน
กรุงเทพมหานคร 

12 ก.ย. 
2550 

18.10 น. 8.4 ตอนใต้ของสุมาตรา 3.8 S 102.0 E รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูง 
ในกรุงเทพมหานคร 

23 มิ.ย. 
2550 

15.17,15.27 
น.  

5.5,5.2 พม่า 21.27 N 99.82 E  รู้สึกสั่นสะเทือนได้ท่ี อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย และอาคารสูง
ในกรุงเทพมหานคร 

19 มิ.ย. 
2550 

12.06 น.  4.5 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 18.9 N 99.0 
E  

รู้สึกสั่นสะเทือนได้ท่ี อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ และ จ.ลําพูน 

ข้อมูลจาก  สํานักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  กรมอุตุนิยมวิทยา 
 

ภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ  ขนาด 7.3 ริกเตอร์ มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1.5 แสน
คน  ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ต่ืนตัวและเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์แผ่นดินไหวอันดับต้นๆ
ของโลก  ล่าสดุมีแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์ และถูกคลื่นซึนามซิ้ําเติม  แต่มีผู้เสียชีวิตเพียงหมื่นกว่าคน  
แสดงให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมช่วยลดอัตราการสูญเสียได้มาก  ในอนาคตหากประเทศไทยต้องเผชิญ
กับกรณีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว  รุนแรงกว่าที่เคยผ่านมา  ไม่ว่าจะเกิดที่ภาคส่วนใดของประเทศ  อาคาร
ของโรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่เกิดภัยพิบัติดังกล่าว   ต้องมีความพร้อมที่สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวเพ่ือหน่วงเวลาความเสียหายของโครงสร้างให้สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ได้
อย่างปลอดภัย  หรือทําให้อาคารดังกล่าวเกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพ่ือให้สามารถรองรับผู้บาดเจ็บจาก
กรณีภัยพิบัติได้  การเตรียมอาคารให้มคีวามพร้อมต่อการต้านทานแผ่นดินไหวจึงถือเป็นเรื่องสําคัญมาก  
ต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจํานวนมาก  การลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   ต้องเร่ิมต้นที่
การถ่ายทอดความรู้ที่สําคัญให้แก่หน่วยงานและโรงพยาบาลเพ่ือให้มีความต่ืนตัว  นําความรู้ไปบริหาร
จัดการเตรียมอาคารให้พร้อมในการรับมือกับสถานะการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้น   

เรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึงที่กล่าวมาแล้วคือ  การใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนสําคัญ
ส่วนหน่ึงในการทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆตามมา  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยมีกําลัง
การผลิตมาจากเช้ือเพลิงที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งที่เป็นก๊าซธรรมชาติ  ถ่านหินและนํ้ามัน  ถึงร้อย
ละ 92  จากพลังงานนํ้าร้อยละ 5  และจากพลังงานอ่ืนๆร้อยละ 3  จึงควรหันมาให้ความสําคญัในการ
บริหารจัดการพลังงาน   การรวมพลังร่วมมือช่วยกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า  และใช้พลังงานให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด  เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ความร่วมมือกัน   โรงพยาบาลจัดเป็นหน่วยงานที่มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ  หากทุกๆโรงพยาบาลพร้อมใจกนัช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง  จะ
ส่งผลในภาพรวมให้เห็นเป็นรปูธรรม  ช่วยลดต้นทุนการสาํรองพลังงานไฟฟ้าของประเทศ   ส่งผลโดยตรง
ต่ออนุรักษ์พลังงานจากธรรมชาติ  และช่วยลดมลภาวะมลพิษที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่างๆตามมา 

กองแบบแผน  ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงจัดทําโครงการอบรม
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ตืน่ตัว  เตรียมพร้อม  ภัยพบิตัเิขย่าโลก (แผน่ดินไหว)” ถ่ายทอดแก่ผูบ้ริหาร
ของหน่วยราชการสําคัญอาท ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป  ในพ้ืนที่
กลุ่มเสี่ยง  เพ่ือให้ต่ืนตัวรู้ทันและเตรียมพรอ้มต่อสถานการณ์การเกิดแผน่ดินไหว  ซึ่งหน่วยราชการดังกล่าว
ส่วนใหญม่ีอาคารสูงต้ังแต่ 3ช้ันขึ้นไป  มีอายุการใช้งานมานาน  และส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบให้ต้านทาน
ต่อแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  และพร้อมกันน้ีได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของอาคาร  เพ่ือเป็นการส่งเสริมตามแนวนโยบายของรัฐที่กําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นหน่ึงในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ  เพ่ือให้เกิดพลังร่วมมือกันในการประหยัดพลังงาน  ช่วยลดผลกระทบด้านมลพิษและเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมใหผู้้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับแผ่นดินไหว  และการ

เตรียมอาคารอย่างไรให้พร้อมในการรับมือกับสถานะการณ์แผ่นดินไหว  ตามหัวข้อการอบรมที่
กําหนด  

2.2 เมื่อผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ตามหัวข้อที่กําหนดแล้ว  ที่ประชุมสมัมนาร่วมกันหาข้อสรุป
กําหนดแนวทางการดําเนินการในอนาคต  สรุปเป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 

2.3 เพ่ือส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายมีการลดปริมาณการใช้พลังงานในหน่วยงาน 
 

3. เป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่กองแบบแผน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บริหารและผูท้ี่เก่ียวข้องในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน ๓๐๐ คน 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินการ 
4.1 แต่งต้ังคณะทํางาน 
4.2 จัดทําแผนการดําเนินการโครงการอบรมสัมมนา 

4.2.1 จัดทํากําหนดการอบรม 
4.2.2 จัดเตรียมสถานที่อบรม 
4.2.3 จัดทําการประชาสัมพันธ์ 
4.2.4 จัดทําแบบตอบ-รับการเข้าร่วมอบรม 
4.2.5 จัดเตรียมเอกสารการอบรมและการประเมิน 

4.3 จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 
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4.4 ประเมิน  สรุปผลดําเนินงาน 
4.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 

 
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการทํางาน 

วันที่ 8  มิถุนายน  2554 คณะทํางานเตรียมความพร้อมของสถานที่อบรม 
วันที่ 9 - 10  มิถุนายน  2554   ดําเนินการอบรมสัมมนา 
 

6. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ดังน้ี 
6.1 ค่าใช้จ่ายในส่วนของเจ้าหน้าที่กองแบบแผน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน ใช้งบประมาณ  

163,800 บาท (หน่ึงแสนหกหม่ืนสามพันแปดร้อยบาท) จากโครงการออกแบบ รหัส ค1 
 รหัสแผน BP0120101-135 
 รหัสงบประมาณ 30-112-P012-01 
 รหัสGFMIS 210071000F4252 
ค่าจัดทําเอกสาร       80,000 บาท 
ค่าจ้างทําเอกสารวิชาการสําหรับจัดทํากระดานวิชาการและประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพและเสียง     3,000 บาท 
ค่านํ้ามันเช้ืองเพลิง       3,000 บาท 
ค่าที่พักคณะทาํงาน 12คน (700บาท x 12คน)    16,800 บาท 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คณะทํางาน 46 คน (ประชุมวันแรก  
650บาทx1วันx46คน)(ประชุมวันที่สอง 350บาทx1วันx46คน)  46,000 บาท 

     รวมประมาณการงบประมาณ 163,800 บาท 
6.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมจากภูมิลําเนาต้นสังกัด

ถึงสถานที่อบรม  ไป-กลับ  เบิกจ่ายตามจริงจากต้นสังกัด 
6.3 ค่าลงทะเบียน  เก็บจากผู้เข้ารับการอบรม  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ วันที่ 9 - 10  

มิถุนายน  2554  เรียกเก็บคนละ  3,200บาท  (สามพันสองร้อยบาท) 
6.2.1. ค่าเช่าที่พัก  
6.2.2. ค่าอาหาร  
6.2.3. ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 
6.2.4. ค่าสมนาคุณวิทยากรและวัสดุอุปกรณ์การอบรม   

  โดยค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมเป็นไปตาม “ระเบียบกระทรวงการคลัง”  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 

 
7. ผลผลิตและตัวชีว้ัด 

7.1 ผู้เขา้รบัการอบรมมีความรูต้ามหัวข้อการอบรม 
7.2 ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารบัการอบรม 



กองแบบแผน| สรุปโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง“ต่ืนตัว เตรียมพร้อม ภัยพิบัติเขย่าโลก” 9 
 

8. เกณฑ์การประเมินโครงการ 
ร้อยละความสาํเร็จตามตัวช้ีวัด 7.1 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ร้อยละความสาํเร็จตามตัวช้ีวัด 7.2 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 
 

9. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
กองแบบแผน  กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
10.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับสถานะการณ์แผ่นดินไหว  ตามหัวข้อที่กําหนด 
10.2 ที่ประชุมสัมนาร่วมกันหาข้อสรุปแนวทางการดําเนินการในอนาคต  สรุปเป็นข้อมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจของผูบ้ริหารระดับสูง 
10.3 สร้างความตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ  และผลกระทบจากกรณีเกิดภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว  อันอาจจะเป็นการส่งผลถึงการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์  ลดความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในอาคารที่อาจ
เกิดขึ้นจากกรณีแผ่นดินไหว 

10.4 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
อาคาร 

10.5 ช่วยกระตุ้นจิตสํานักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  การอนุรักษ์พลังงาน  การลดมลพิษ  และการ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

     
            นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา 

             วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
 ผู้เสนอโครงการ 

     
                นายอิสระ กิจเก้ือกูล 

              ผู้อํานวยการกองแบบแผน 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
นายบุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
    ผู้อนุมัติโครงการ       
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รายงานผลการดําเนินการ 
 

1. แต่งต้ังคณะทํางาน   
2. จัดทําแผนการดําเนินการโครงการอบรมสัมมนา 

2.1. จัดทํากําหนดการอบรม 
2.2. จัดเตรียมสถานที่อบรม 
2.3. จัดทําการประชาสัมพันธ์ 
2.4. จัดทําแบบตอบ-รับการเข้าร่วมอบรม 
2.5. จัดเตรียมเอกสารการอบรมและการประเมิน 

3. จัดประชุมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 
4. ประเมิน  สรุปผลดําเนินงาน 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 

 
เอกสารประกอบการรายงานผลการดําเนินการ  ในภาคผนวก 
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สรุปผลวิเคราะห์แบบสอบถามประเมนิโครงการสมัมนาวิชาการ 

เรื่อง “ตื่นตัว เตรียมพรอ้ม ภัยพิบัติเขย่าโลก (แผ่นดินไหว)” 

 ตามที่ กองแบบแผนได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “ต่ืนตัว เตรียมพร้อม ภัยพิบัติเขย่าโลก 
(แผ่นดินไหว)”  โดยได้รับความอนุเคราะห์องค์ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงจากวิทยากรผู้ทรง
เกียรติทั้ง 3 ท่าน คือ  ดร. เป็นหน่ึง   วานิชชัย , ดร. อมร  พิมานมาศ และนายจรัญ  บุญยะคงรัตน์   เมื่อ
วันที่  9 - 10  มิถุนายน   2554  ณ โรงแรม ริชมอนด์  อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี น้ัน 

 คณะทํางานได้มีประจัดทําแบบประเมินเพ่ือสํารวจความคิดเห็นจากผู้เข้ารับการสัมมนาวิชาการฯ 
ดังกล่าว  สรุปได้ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

ผู้เข้าร่วมประชุม รวม  192  คน   มีผู้ตอบแบบประเมินสูงสุด   132  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.75 
o เพศชาย      50  คน   คิดเป็นร้อยละ    65.79  
o เพศหญิง   26  คน    คิดเป็นร้อยละ   34.21 
o อายุ    30 - 40 ปี   จํานวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  25 
o อายุ    41 - 50 ปี   จํานวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.47 
o อายุ    51 - 60 ปี   จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.53 

อาชีพ จําแนกได้ ดังน้ี 
o บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาล   22   คน   คิดเป็นร้อยละ   28.95 
o สถาปนิก  จํานวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.53 
o วิศวกร/ช่างเทคนิค  จํานวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ   31.57 
o เจ้าหน้าที่บริหาร/อ่ืน ๆ  จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ  28.95 

ระดับการศึกษา  จําแนกได้ ดังน้ี 
o ตํ่ากว่า ป.ตรี  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  6.58 
o ป.ตรี  จํานวน  50  คน คิดเป็นร้อยละ  65.79 
o สูงกว่า ป.ตรี จํานวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.63 

 

 

 

 



 

ส่วนท

หัวข้อ
โดย ด

 

ที่ 2  การป

อการอบรม  
 ดร. เป็นหนึ่ง 

 

จํ
คิดเป็นร้อ
51 – 6
38.64 
การศึกษา
วิชาการผู้
ระดับค่อน
ร้อยละ  4

 

0
0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5

กองแบบ

ประเมินความ

“ตื่นตัว ต่อภั
   วานิชชัย 

 

จาํนวนผู้เข้ารบั
อยละ 68.75
0 ปี  คิดเป็น
  รองลงมา

าส่วนใหญ่คือป
เข้าร่วมสัมมน
นข้างน้อย  แ
4.03  หรือระ

 

กราฟประ

แผน| สรุปโครงก

มรู้ตามหัวข้

ภัยพิบัติแผ่นดิ
 

บการสัมมนาท
5   ส่วนใหญ่เป็
นร้อยละ  40
คือบุคลากรท
ปริญญาตรี  คิ
นามีระดับควา
ต่เมื่อได้เข้ารับ
ะดับค่อนข้างม

ะเมินความ
จ

การอบรมสัมมนาเชิ

ข้อบรรยาย 

ดินไหว     

ทั้งหมด  192
ป็นเพศชาย คิ

0.91   ประก
ทางการแพทย์
คิดเป็นร้อยละ
ามคิดเห็นก่อน
บการสัมมนา
มาก 

มรู้ “ตื่นตวั ต
จาํนวน 132

ชงิวิชาการเร่ือง“ตื

 

2  คน  มีผู้ตอ
คิดเป็นร้อยละ
กอบอาชีพวิศ
ย์/พยาบาล  คิ
ะ 62.12  
นการสัมมนา 
ระดับความคิ

ต่อภยัพบิตัิ
2 ชุด

ต่ืนตัว เตรียมพรอ้

อบแบบประเมิ
ะ  67.42  ซึ่
วกร/นายช่าง
คิดเป็นร้อยละ
จะเห็นได้ว่าก
 เฉลี่ยคิดเป็นร
คิดเห็นหลังกา

ตแิผ่นดนิไห

อม ภัยพิบัติเขย่าโล

มิน   จํานวน 1
งอยู่ในช่วงอา
งเทคนิค คิดเป็
ะ  28.03 แ
ก่อนการเข้าร่ว
ร้อยละ  2.44
ารสัมมนา เฉลี

หว”

ก่อนก
หลงักา
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132  คน 
ายุระหว่าง  
ป็นร้อยละ  
และระดับ
วมสัมมนา
4  หรือ
ลี่ยคิดเป็น

าร… 
าร… 



 

หัวข้อ
โดย  
 

 

อการอบรม  
 ดร. อมร  พิม

 จ
คน คิดเป็น
ระหว่าง  
ร้อยละ  3
ระดับการ
สัมมนาวิช
หรือระดับ
เป็นร้อยล

 
 
 
 
 

0
0.5
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1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5

กร

กองแบบ

“เตรียมพร้อม
มานมาศ 

จํานวนผู้เข้ารั
นร้อยละ 62
 41– 50 ปี 
38.64  รอง
รศึกษาส่วนให
ชาการผู้เข้าร่ว
บค่อนข้างน้อย
ะ  4.07  หรื

 
 
 
 
 

ราฟประเมนิ

แผน| สรุปโครงก

ม รับภัยพิบัติ

รับการสัมมนา
.50   ส่วน
  คิดเป็นร้อยล
ลงมาคือบุคล

หญ่คือปริญญา
วมสัมมนามีระ
ย  แต่เมื่อได้เ
รือระดับค่อนข

นความรู้ “เ
จํ

การอบรมสัมมนาเชิ

ตแิผ่นดินไหว 

าทั้งหมด  19
นใหญ่เป็นเพศ
ละ  39.17 
ลากรทางการแ
าตรี  คิดเป็นร้
ะดับความคิด
เข้ารับการสัม
ข้างมาก  

เตรียมพร้อ
านวน  120

ชงิวิชาการเร่ือง“ตื

     

92  คน  มี
ศชาย คิดเป็นร้
   ประกอบอ
แพทย์/พยาบ
ร้อยละ 60.8
เห็นก่อนการ
มนาระดับคว

อมรับภยัพิ
0  ชุด

ต่ืนตัว เตรียมพรอ้

มีผู้ตอบแบบป
ร้อยละ  66.6
าชีพวิศวกร/น
าล  คิดเป็นร้อ
3   จะเห็น
สัมมนา เฉลี่ย
วามคิดเห็นหลั

บตั ิแผ่นดิ

อม ภัยพิบัติเขย่าโล

ระเมิน   จําน
67  ซึ่งอยู่ใ
นายช่างเทคนิ
อยละ  32.5
นได้ว่าก่อนกา
ยคิดเป็นร้อยล
ลังการสัมมนา

นไหว”

ก่อนก
หลงักา

ลก” 13 

 

นวน 120  
นช่วงอายุ

นิค คิดเป็น
50   และ
ารเข้าร่วม
ละ  2.09  
า เฉลี่ยคิด

าร… 
าร… 



 

หัวข้อ
โดย  
 

 

อการอบรม “
  อ. จรญั   บญุ

จํ
คิดเป็นร้อ
41 - 50
31.57 
สัมมนาเท่
ละ 65.79
ก่อนการสั
ระดับควา

 
 
 
 
 

0
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4.5

กองแบบ

“พลังงาน : ภ
ญยะคงรตัน ์

จํานวนผู้เข้ารับ
ยละ 39.58 
0 ปี  คิดเป็น
รองลงมาคือ

ท่ากัน คิดเป็นร
9   จะเห็นไ
สัมมนา  เฉลี่ย
มคิดเห็นหลัง

 
 
 
 
 

กราฟป

แผน| สรุปโครงก

ภาวะโลกรอ้น
 

บการสัมมนาท
   ส่วนใหญ่เป็
นร้อยละ  39
อบุคลากรทา
ร้อยละ 28.9
ได้ว่าก่อนการ
ยคิดเป็นร้อยล
การสัมมนา เ

ประเมินคว
จ

การอบรมสัมมนาเชิ

”     

ทั้งหมด  192
ป็นเพศชาย คิ
.47   ประก
งการแพทย์/

95  และระดั
เข้าร่วมสัมมน

ละ  3.03  ห
ฉลี่ยคิดเป็นรอ้

ามรู้ “พลังง
จาํนวน  76

ชงิวิชาการเร่ือง“ตื

2  คน  มีผู้ต
ดเป็นร้อยละ 
กอบอาชีพวิศ
/พยาบาลและ
ดับการศึกษาส
นาวิชาการผู้เข
หรือระดับปาน
อยละ  4.02

งาน : ภาว
6  ชุด

ต่ืนตัว เตรียมพรอ้

อบแบบประเ
  65.79   ซึ่
วกร/นายช่าง
ะเจ้าหน้าที่บริ
ส่วนใหญ่คือป
ข้าร่วมสัมมนา
นกลาง   แต่เมื
  หรือระดับค

วะโลกร้อน”

อม ภัยพิบัติเขย่าโล

มิน   จํานวน
งอยู่ในช่วงอา
งเทคนิค คิดเป็
ริหาร/อ่ืน มีผู้
ปริญญาตรี  คิ
า  มีระดับควา
มื่อได้เข้ารับกา
ค่อนข้างมาก  

”

ก่อนการ
หลงัการส

ลก” 14 

 

 76  คน 
ายุระหว่าง  
ป็นร้อยละ  
้ตอบแบบ
ดเป็นร้อย
ามคิดเห็น
ารสัมมนา
 

รสมัมนา
สมัมนา



 

ส่วนท

 

ที่  3  แบบ
1
2
3
4
5
6

ส
ได้ดังน้ี   ด
4.54  แล
ใหญ่มีระด
ค่อนข้างม
 

 

 

 

0
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2.5
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3.5
4

4.5
5

กองแบบ

บประเมินคว
1. ความรู้แล
2. ความสาม
3. เทคนิคใน
4. ความสาม
5. ความชัดเจ
6. ความเหม

 

สรุปภาพรวมค
 ดร. เป็นหน่ึง 
ละ อ. จรัญ  บ
ดับความคิดเ
าก  

ป

แผน| สรุปโครงก

ามคิดเห็นเกี
ะประสบการณ
ารถในการถ่า
การนําเสนอ 
ารถในการสร้
จนในการตอบ
าะสมของวิทย

ความคิดเห็น
  วานิชชัย  คิ
 บุญยะคงรัตน์
เห็นเก่ียวกับค

ระเมินควา

การอบรมสัมมนาเชิ

ก่ียวกับควา
ณ์ในเรื่องที่บร
ายทอดความรู้
 
ร้างบรรยากาศ
บข้อซักถาม- ใ
ยากรโดยรวม 

เก่ียวกับความ
คิดเป็นร้อยละ
น์  คิดเป็นร้อย
ความเหมาะส

ามคดิเหน็เ

ชงิวิชาการเร่ือง“ตื

มเหมาะสม
รรยาย   
รู้ 

ศการเรียนรู้ 
ให้คําแนะนํา 
 

มเหมาะสมข
  4.49 , ด
ยละ  3.93  
สมของวิทยา

ก่ียวกับวทิ

ต่ืนตัว เตรียมพรอ้

ของวิทยาก

 

องวิทยากรจ
ร. อมร  พิมา

 จะเห็นได้ว่าผู้
ากรเฉลี่ยอยู่ใ

ยากร

อม ภัยพิบัติเขย่าโล

กร   ซึ่งประกอ

ากผู้ตอบแบบ
านมาศ  คิดเป็
ผู้ตอบแบบปร
ในระดับ 4 

ดร. เป็นห
ดร. อมร
อ. จรัญ

ลก” 15 

อบด้วย 

 

บประเมิน  
ป็นร้อยละ  
ะเมินส่วน

หรือ 

หนึง่



 

ส่วน

 

นที ่4  แบบ

  ส
พอใจของผ
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1

  ส
ได้ดังน้ี   ด

3.2
3.4
3.6
3.8
4

4.2
4.4

กองแบบ

บประเมินคว

สรุปภาพรวมค
ผู้เข้าร่วมอบร

1.  ความครบ
2. ความเหม
3. การจัดกิจ
4. การบริหา
5. สภาพแวด
6. ระยะเวลา
7. จํานวนผู้เข
8. เอกสารปร
9. การประส
10. ความพึงพ

 

สรุปภาพรวมค
 ดร. เป็นหน่ึง 

กราฟแส

แผน| สรุปโครงก

วามเหมาะส

ความคิดเห็นเกี
รม ซึ่งประกอบ

บถ้วนของกิจก
าะสมของเน้ือ
กรรมการเรีย
รจัดการระหว
ดล้อมและการ
าการสัมมนา 
ข้าร่วมการสมั
ระกอบการสมั
านงานและกา

พอใจในการสมั

ความคิดเห็น
  วานิชชัย  คิ

สดการประ

การอบรมสัมมนาเชิ

สมของโครงก

ก่ียวกับความเ
บด้วยหัวข้อกา

กรรมการเรียน
อหาในการสัม
นรู้ในการสัมม
ว่างการสัมมน
รจัดหอ้งประชุ
 
มมนา 
มมนา/โสตทัศ
ารใหบ้ริการข
มมนา 

เก่ียวกับความ
คิดเป็นร้อยละ

เมินความเ

ชงิวิชาการเร่ือง“ตื

การ 

เหมาะสมของ
ารประเมิน  ดั

นรู้ 
มนา 
มนา 
นา 
ชุม 

ศนูปกรณ์ 
องเจ้าหน้าที่ก

มเหมาะสมขอ
  4.03 , ด

เหมาะสมข

ต่ืนตัว เตรียมพรอ้

โครงการ หรอื
ดังน้ี 

การจัดสัมมนา

องโครงการจ
ร. อมร  พิมา

ของโครงกา

อม ภัยพิบัติเขย่าโล
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ส่วนที่  6  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 
1. เอกสารไม่ค่อยชัดเจนถ้าอยู่ใน CD จะชัดเจนกว่าหรือไว้ใน Web Site กองแบบแผน 
2. ค่าลงทะเบียนสูงมาก 
3. การรับรองคุณภาพอาคารและโครงสร้างหลักควรมีการติดป้ายบอกไว้ ณ ทุกอาคาร 
4. เม่ือไหร่จะได้ใช้อาคารที่ป้องกันแผ่นดินไหวได้ตามท่ีกฎหมายกําหนด , อาคารเก่า/อาคารท่ี

สร้างก่อนที่หมายปี 50 น้ันจะผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจะสามารถบังคับใช้งาน 100% ได้
เมื่อไหร่  

5. ควรให้ความรู้กับทุกหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

6. น่าจะมีเวทีให้ผู้บริหารระดับกระทรวงฯ, ครม. รับฟังข้อมูลข่าวสารด้านน้ีเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

7. ควรเพิ่มเนื้อหาด้านการป้องกัน วิธีการลดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ภายใน
อาคารให้ละเอียดมากข้ึน และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 

8. ควรมีการพัฒนาร่วมกันกับโรงพยาบาลเรื่องอาคาร  ซึ่งจะนําไปสู่แผนการพัฒนาโรงพยาบาล 
9. ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องการแก้ปัญหาอาคารที่ไม่ได้มีการก่อสร้างเพ่ือต้านแผ่นดินไหว 

(อาคารที่มีอายุการใช้งานนาน)  ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก 
10. สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
11.  ตรวจสอบอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัย 
12. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว เสนอความเห็นเพ่ือสร้างอาคารทดแทนหลัง

เก่าที่ไม่ต้านแผ่นดินไหว 
13. ควรให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและวิธีการป้องกันเบ้ืองต้น ตลอดจนการก่อสร้างอาคารต่าง 

ๆ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง 
14. เมืองใหญ่ควรมีการซ้อมแผนรับภัยพิบัติแผ่นดินไหวทุกเมือง  ปีละ 1  ครั้ง 
15. จัดงานได้ดีมาก ถ้ามีหัวข้อน่าสนใจจัดปีละ 2 ครั้งก็น่าจะดี 
16. เสียดายแทนคนท่ีไม่ได้เข้าร่วมสัมมนา 
17. ควรมีการจัดอบรมให้ช่างในโรงพยาบาลได้มีความรู้เรื่องการออกแบบก่อสร้างในงานขนาดเล็ก

หรืองานปรับปรุง เพ่ือลดภาระกองแบบแผน 
18. เวลาน้อยควรจัดเนื้อหาให้กระชับเพ่ือให้ได้ใจความสําคญั 
19. ผู้เข้าร่วมประชุมน้อยควรหาแรงจูงใจหรือวิธีการให้เข้าร่วม 
20. กองแบบแผน  ควรตรวจสอบอาคารและกําหนดแนวทางแก้ไข 
21. การวัดค่าพลังงานให้เห็นภาพจะทําให้ผู้ใช้พลังงานเกิดความตระหนักมากขึ้น ควรเพ่ิมบูธเรื่อง

พลังงานให้มากกว่าน้ี เช่น การไฟฟ้า , การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย , หน่วยงานที่ประสบ
ความสําเร็จหรือรับผิดชอบโดยตรง หรือบูธจากบริษัทพลังงาน เป็นต้น 

22. การจัดการเร่ืองเวลาเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างมาก ทําให้วิทยากรต้องเร่งบรรยายให้จบตาม
เวลา 

23. การประหยัดพลังงานหากต้องการให้เกิดผลสําเร็จ ควรกําหนดเป็นแนวทางจากส่วนกลางและ
สั่งการให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
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24. การประชุมควรมีการกํากับให้ตรงต่อเวลา ไม่ควรสายเกิน 15 นาที 
25. ควรนําเสนอให้ชัดเจนในส่วนที่เก่ียวกับข้องกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

มากกว่าน้ี 
26. กองแบบแผนควรเป็นหลักในการประเมินอาคารให้พ้ืนที่เสี่ยงภัย/เฝ้าระวังก่อน จากน้ันควร

วางแผนเสริมความแข็งแกร่ง ปรับปรุงอาคาร และทําความเข้าใจกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่เสี่ยง 
หางบประมาณในการดําเนินการต่อไป 

27. กองแบบแผนควรเป็นแหล่งเรียนรู้ความรู้ใหม่ ๆ ลักษณะน้ีมากขึ้นให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

28. กองแบบแผนต้องพัฒนาการออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวได้โดยเร็ว 
29. กระทรวงฯ  ควรมีหน้าที่สนับสนุน  รับผิดชอบศึกษาข้อมูลแต่ละพ้ืนที่  ไม่ใช่รอให้เกิดเหตุแล้ว

ให้เจา้หน้าที่ในพ้ืนที่ประเมินความเสี่ยง  
30. ควรจัดสัมมนาในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
31. วิทยากรบรรยายได้ดีมาก 
32. ผู้บริหารสูงสุด  ควรให้ความสนใจมากกว่าน้ี 
33. รีบดําเนินการก่อนเหตุร้ายจะเกิดขึ้น 
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับหวัข้อ"ตื่นตวั ต่อภัยพิบัตแิผ่นดินไหว" 

ดร. เป็นหนึ่ง  วานชิชัย  จํานวน   132  ชุด 

ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา 

ระดับความคิดเห็น  (ก่อน) ระดับความคิดเห็น  (หลัง) 

น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก ระดับ
ความเห็นเฉลี่ย 

น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก ระดับ
ความเห็นเฉลี่ย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว 18 35 62 14 3 2.61 0 0 14 76 42 4.21 

2. แผนที่แสดงระดับความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 33 47 44 7 1 2.21 0 1 23 69 39 4.11 

3. สาเหตุการพังทลายของอาคาร 33 41 40 18 0 2.33 0 0 14 71 47 4.25 

4. ผลกระทบเนื่องจากแผ่นดินไหว 22 38 48 20 4 2.59 0 0 14 64 34 3.55 

รวม 106 161 194 59 8 2.44 0 1 65 280 162 4.03 

 ผู้เข้าร่วมประชุม รวม  192  คน   มีผู้ตอบแบบประเมิน   132  คน  คิดเป็นร้อยละ  68.75   

เพศชาย     89  คน   คิดเป็นร้อยละ   67.42 อาชีพ จําแนกได้ ดังนี้       ระดับการศึกษา  จําแนกได้ ดังนี้ 

เพศหญิง   43  คน    คิดเป็นร้อยละ   32.58    -บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาล   37   คน   คิดเป็นร้อยละ   28.03 
  - ต่ํากว่า ป.ตรี  จํานวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ  
6.06 

อายุ    30 - 40 ปี   จํานวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  21.21  - สถาปนิก  จํานวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.60   - ป.ตรี  จํานวน  82   คน คิดเป็นร้อยละ  62.12 

อายุ    41 - 50 ปี   จํานวน  50 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.88  - วิศวกร/ช่างเทคนิค  จํานวน   51 คน  คิดเป็นร้อยละ   38.64 
  - สูงกว่า ป.ตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.82 

อายุ    51 - 60 ปี   จํานวน  54  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.91   - เจ้าหน้าที่บริหาร/อื่น ๆ  จํานวน  30  คน คิดเป็นร้อยละ  22.73   
จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   132  คน  มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 99.24 %  โดยมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ย 2.44  เป็นระดับเฉลี่ย 4.03 
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับหวัข้อ "เตรียมพร้อม รับภัยพิบัตแิผ่นดินไหว" 

ดร. อมร  พิมานมาศ   จํานวน   120  ชุด 

ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา 

ระดับความคิดเห็น  (ก่อน) ระดับความคิดเห็น  (หลัง) 

น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก 
มา
ก ระดับความเห็น

เฉลี่ย 
น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

ระดับ
ความเห็นเฉลี่ย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.กฎหมายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศ 41 44 26 8 1 2.03 0 2 33 63 22 3.88 

2. การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ให้
ปลอดภัย 

40 36 33 10 1 2.13 0 2 20 74 24 4.00 

3. ลักษณะของการพังทลายของอาคารเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว 

32 43 36 8 1 2.19 0 0 14 66 40 4.22 

4. การเสริมกําลังโครงสร้างอาคารเพื่อ
ต้านทานแผ่นดินไหว 

46 35 30 9 0 2.02 0 0 15 69 36 4.18 

รวม 159 158 125 35 3 2.09 0 4 82 272 122 4.07 

 ผู้เข้าร่วมประชุม รวม    192   คน   มีผู้ตอบแบบประเมิน   120  คน  คิดเป็นร้อยละ   62.50 
เพศชาย     80   คน   คิดเป็นร้อยละ    66.67 อาชีพ จําแนกได้ ดังนี้       ระดับการศึกษา  จําแนกได้ ดังนี้   

เพศหญิง   40  คน    คิดเป็นร้อยละ   33.33    -บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาล   39   คน   คิดเป็นร้อยละ   32.5  - ต่ํากว่า ป.ตรี จํานวน 11คน คิดเป็นร้อยละ  9.17 

อายุ    30 - 40 ปี   จํานวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  25  - สถาปนิก  จํานวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.33  - ป.ตรี  จํานวน  73  คน คิดเป็นร้อยละ  60.83 

อายุ    41 - 50 ปี   จํานวน  47  คน  คิดเป็นร้อยละ 39.17  - วิศวกร/ช่างเทคนิค  จํานวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ   34.17  - สูงกว่า ป.ตรี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ30.0 

อายุ    51 - 60 ปี   จํานวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.83  - เจ้าหน้าที่บริหาร/อื่น ๆ  จํานวน  30   คน คิดเป็นร้อยละ  25   
จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   120  คน  มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 96.66 %  โดยมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ย 2.09  เป็นระดับเฉลี่ย 4.07 
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความรู้เกี่ยวกับหวัข้อ "พลังงาน : ภาวะโลกร้อน" 

นายจรัญ  บุญยะคงรัตน ์   จํานวน  76   ชุด 

ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อการสัมมนา 

ระดับความคิดเห็น  (ก่อน) ระดับความคิดเห็น  (หลัง) 

น้อย 
ค่อนข้าง
น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 

ระดับ
ความเห็นเฉลี่ย 

น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก 
ระดับความเห็น

เฉลี่ย 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย 2 16 44 11 3 2.96 0 0 15 47 14 3.99 

2. การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2 12 46 11 5 3.07 0 0 12 48 16 4.05 

3. การอนุรักษ์พลังงานสาํหรับโรงพยาบาล 2 16 39 14 5 3.05 0 2 14 40 20 4.03 

รวม 6 44 129 36 13 3.03 0 2 41 135 50 4.02 

                          

 ผู้ตอบแบบสอบถาม รวม  192  คน   มีผู้ตอบแบบประเมิน   76  คน     คิดเป็นร้อยละ 39.58    

เพศชาย      50  คน   คิดเป็นร้อยละ    65.79 อาชีพ จําแนกได้ ดังนี้       ระดับการศึกษา  จําแนกได้ ดังนี้   

เพศหญิง   26  คน    คิดเป็นร้อยละ   34.21    -บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาล   22   คน   คิดเป็นร้อยละ   28.95  - ต่ํากว่า ป.ตรี  จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  6.58 

อายุ    30 - 40 ปี   จํานวน  19  คน  คิดเป็นร้อยละ  25  - สถาปนิก  จํานวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ  10.53  - ป.ตรี  จํานวน  50  คน คิดเป็นร้อยละ  65.79 

อายุ    41 - 50 ปี   จํานวน  30 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.47  - วิศวกร/ช่างเทคนิค  จํานวน  24 คน  คิดเป็นร้อยละ   31.57  - สูงกว่า ป.ตรี จํานวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.63 

อายุ    51 - 60 ปี   จํานวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.53  - เจ้าหน้าที่บริหาร/อื่น ๆ  จํานวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ  28.95   
จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   76  คน  มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นทั้งหมด 97.36 %  โดยมีระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นจากระดับเฉลี่ย 3.03  เป็นระดับเฉลี่ย 4.02 
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร 

  
ความรู้และประสบการณ์ใน

เรื่องที่บรรยาย 
ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิคในการ

นําเสนอ 
ความสามารถในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 

ความชัดเจนในการตอบ
ข้อซักถาม- ให้คําแนะนํา 

ความเหมาะสมของ
วิทยากรโดยรวม 

 รวมคะแนน 

  ดร. เป็นหนึ่ง  วานิชชัย   จํานวน   132  ชุด         

5 98 86 92 68 46 86 476 

4 31 41 35 52 48 42 249 

3 3 5 5 11 20 4 48 

2 0 0 0 1 13 0 14 

1 0 0 0 0 5 0 5 

รวม 132 132 132 132 132 132 792 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.72 4.61 4.66 4.42 3.89 4.62   

  ดร. อมร    พิมานมาศ    จํานวน  120  ชุด       

5 78 77 73 76 62 78 444 

4 38 39 43 33 42 38 233 

3 4 4 3 11 7 4 33 

2 0 0 1 0 2 0 3 

1 0 0 0 0 7 0 7 

รวม 120 120 120 120 120 120   

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.62 4.61 4.57 4.54 4.25 4.62   
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิทยากร 

  
ความรู้และประสบการณ์ใน

เรื่องที่บรรยาย 
ความสามารถในการ

ถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิคในการ

นําเสนอ 
ความสามารถในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 

ความชัดเจนในการตอบ
ข้อซักถาม- ให้คําแนะนํา 

ความเหมาะสมของ
วิทยากรโดยรวม 

 รวมคะแนน 

  นายจรัญ  บุญยะคงรัตน์   จํานวน  76  ชุด       

5 22 16 17 14 12 19 100 

4 42 45 40 40 35 42 244 

3 12 14 18 21 17 15 97 

2 0 1 1 1 9 0 12 

1 0 0 0 0 3 0 3 

รวม 76 76 76 76 76 76   

ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.13 4.00 3.96 3.88 3.58 4.05   
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความเหมาะสมของโครงการ 

ดร.  เป็นหนึ่ง  วานชิชัย    จํานวน   132  ชุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ 32 81 19 0 0 132 4.10 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการสัมมนา 39 80 13 0 0 132 4.20 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสัมมนา 28 80 18 6 0 132 3.98 

4. การบริหารจัดการระหว่างการสัมมนา 25 78 26 3 0 132 3.95 

5. สภาพแวดล้อมและการจัดห้องประชุม 37 75 18 2 0 132 4.11 

6. ระยะเวลาการสัมมนา 30 67 31 3 1 132 3.92 

7. จํานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี ้ 21 71 35 5 0 132 3.82 

8. เอกสารประกอบการสัมมนา/โสตทัศนูปกรณ์ 36 75 19 1 1 132 4.09 

9. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการสัมมนา 30 74 25 3 0 132 3.99 

10. ความพึงพอใจในการสัมมนาครั้งนี ้ 38 76 18 0 0 132 4.15 

รวม 316 757 222 23 2 
 4.03 

จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   132  ชุด  มีระดับความพึงพอใจระดับ 3 ถึง 5 ทั้งหมด 100%  โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลีย่เท่ากับ 4.03   
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความเหมาะสมของโครงการ 

ดร.  อมร   พมิานมาศ   จํานวน   120  ชุด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ 41 63 14 2 0 120 4.19 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการสัมมนา 44 64 12 0 0 120 4.27 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสัมมนา 36 65 16 3 0 120 4.12 

4. การบริหารจัดการระหว่างการสัมมนา 37 63 16 4 0 120 4.11 

5. สภาพแวดล้อมและการจัดห้องประชุม 36 69 11 4 0 120 4.14 

6. ระยะเวลาการสัมมนา 37 57 19 4 3 120 4.01 

7. จํานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี ้ 35 53 27 5 0 120 3.98 

8. เอกสารประกอบการสัมมนา/โสตทัศนูปกรณ์ 43 56 19 2 0 120 4.17 

9. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการสัมมนา 41 56 20 3 0 120 4.13 

10. ความพึงพอใจในการสัมมนาครั้งนี ้ 50 57 13 0 0 120 4.31 

รวม 400 603 167 27 3 
 

4.14 

จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   120  ชุด  มีระดับความพึงพอใจระดับ 3 ถึง 5 ทั้งหมด 100%  โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลีย่เท่ากับ 4.14   
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ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความเหมาะสมของโครงการ 

นายจรญั   บญุยะคงรัตน ์  จํานวน   76  ชดุ 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

รวม ค่าเฉลี่ยคะแนน 
5 4 3 2 1 

1. ความครบถ้วนของกิจกรรมการเรียนรู้ 13 42 19 2 0 76 3.87 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการสัมมนา 14 41 21 0 0 76 3.91 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสัมมนา 13 38 20 5 0 76 3.78 

4. การบริหารจัดการระหว่างการสัมมนา 13 40 21 2 0 76 3.84 

5. สภาพแวดล้อมและการจัดห้องประชุม 18 46 11 1 0 76 4.07 

6. ระยะเวลาการสัมมนา 17 41 14 3 1 76 3.92 

7. จํานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี ้ 11 33 26 5 1 76 3.63 

8. เอกสารประกอบการสัมมนา/โสตทัศนูปกรณ์ 13 38 18 5 2 76 3.72 

9. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการสัมมนา 14 45 15 1 1 76 3.92 

10. ความพึงพอใจในการสัมมนาครั้งนี ้ 18 46 11 1 0 76 4.07 

รวม 144 410 176 25 5 
 

3.87 

จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน   76  ชุด  มีระดับความพึงพอใจระดับ 3 ถึง 5 ทั้งหมด 98.68 %  โดยมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.87   
 
 



กองแบบแผน| สรุปโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง“ต่ืนตัว เตรียมพร้อม ภัยพิบัติเขย่าโลก” 28 
 

ตารางวิเคราะห์สรปุแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสมัมนา 
เก่ียวกับบทบาทกองแบบแผนในการผลักดันให้พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการดูแล 
  ควร คิดเป็นร้อยละ ไม่ควร คิดเป็นร้อยละ 

ดร. เป็นหน่ึง   วานิชชัย 124 93.94 8 6.06 
          

ดร. อมร     พิมานมาศ 116 96.67 4 3.33 
          

อ. จรัญ      บุญยะคงรัตน์ 75 98.68 1 1.32 
          

รวม 315   13   
          

คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย   96.43   3.57 

 
สรุปตัวชีว้ัดตามเกณฑ์ประเมินโครงการ 
 

ร้อยละความสาํเร็จตามตัวช้ีวัด 7.1 ผู้เขา้รบัการอบรมมีความรูต้ามหวัข้อการอบรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
จากผู้ตอบแบบประเมิน  มีความรู้ตามหัวข้อการอบรม  เฉลี่ยเทา่กบั 97.75 %   
 

ร้อยละความสาํเร็จตามตัวช้ีวัด 7.2  ความพงึพอใจของผู้เขา้รบัการอบรม 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

จากผู้ตอบแบบประเมิน  มีระดบัความพึงพอใจ เฉลี่ยเทา่กบั 98.68 %   

  
สรุปผลการประชุมอบรมสัมมนาวิชาการ 
 
1. ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับแผ่นดินไหว   และการเตรียมความพร้อมใน

การรับมือกับสถานะการณ์แผน่ดินไหว   
2. ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  การประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าในอาคารของโรงพยาบาล 
3. ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา  ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขณะเกิดแผ่นดินไหว  ปัญหาที่พบ  การ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ในการประชุม 
4. ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์และแนวทางที่ควรปฏิบัติ

ปฏิบัติตามหลักวิชาการ  ขณะที่เกิดภัยพิบัติขึ้นจริง   
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5. มีการเปิดเวทีเสวนา  โดยผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว  วิทยากร  ผู้อํานวยการกอง
แบบแผน  และผู้ตรวจราชการเขต16   โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากทักษะและประสบการณ์
ของแต่ละท่าน  ประกอบการแสดงความเห็นทางวิชาการจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิด้านแผ่นดินไหวมาก
ที่สุดประเทศ   การร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไข   การบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์
ทั้งหลายจากทีเ่กิดขึ้นในระหว่างการประชุม  เพ่ือให้ได้ขอ้เสนอแนะแนวทางการเพ่ือเตรียมความพร้อม  
นําเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป 

6. ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา  ส่วนใหญใ่ห้ความเห็นว่ากองแบบแผนควรมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ  
และผลกัดันให้พ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ได้รับการดูแล 

7. ผลการดําเนินการเป็นไปตาม แผนการจัดการองค์ความรู้ ( KM Action Plan) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการประชุมสัมมนา  ทั้งจากวิทยากร  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แผ่นดินไหว  ผูต้รวจราชการ  สถาปนิก  วิศวกร  กองแบบแผน  คณะทํางานฯสรุปเป็นข้อเสนอแนะ  เพ่ือ
นําเสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวง  ดังน้ี 

1) กระทรวงสาธารณสุข  ควรมีการกําหนดนโยบายดา้นเตรียมพร้อมรบัภัยพบิตัแิผน่ดนิไหว  
สําหรับสถานบริการสุขภาพ 

2) ควรกาํหนดเขตพืน้ทีเ่สี่ยงภยั  และพืน้ทีเ่ฝ้าระวัง  ของกระทรวงสาธารณสุขเอง 
3) กําหนด  มอบหมาย จัดตั้งหน่วยงานหลัก  ศูนย์สั่งการ  หรือผู้รับผิดชอบ  ดําเนินการจัดทําแผน  

การผลิตและถา่ยทอดความรู้  การจัดเตรียมความพร้อม  และการอํานวยการท้ังก่อนและภายหลัง
ภัยประสบพิบัติจากแผ่นดินไหว 

4) กําหนดแผนและการซ้อมแผนการเตรียมความพร้อม ทัง้ก่อนและภายหลังภัยประสบพิบัติจาก
แผ่นดินไหว  ทั้งในระยะสั้น(พ้ืนที่เสี่ยงภัย)  และระยะยาว(พ้ืนที่เฝ้าระวัง)   

5) จัดสรรงบประมาณ เร่งด่วนสําหรับพ้ืนที่เสีย่งภัย  และระยะยาวสําหรับทั้งพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่
เฝ้าระวัง   เพ่ือการดําเนินการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว 

6) การศกึษา  การสํารวจ  การรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทางกายภาพ  เพ่ือจัดทําฐานข้อมลู  การ
ตรวจประเมิน  การรับรองคุณภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  ของอาคารสถานบริการสุขภาพ
ในเขตพ้ืนที่ที่กําหนด 

7) การเสริมกาํลงัอาคารเดมิทีมี่การใช้งานอยู่  ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
8) จัดหาระบบการสื่อสารที่เหมาะสม  ขณะเกิดเหตุการณ์ระบบโทรศัพท์ปกติและระบบ

โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ 
9) การให้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตพื้นที่ที่กําหนด 
10) การประสานงานความร่วมมือ กับองค์กรและหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน

วิชาการ  และสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค  ทั้งก่อนและภายหลังภัยประสบพิบัติจากแผ่นดินไหว 



  

  

  

  

  

ภาคผนวกภาคผนวก   





















ลาํดับ ตําแหน่ง หน่วยงาน หมายเหตุ

1 นายสุรวทิย์ ศกัดานุภาพ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบ่อพลอย รพ.บ่อพลอย

2 นายสหเทพ สวา่งเนตร นายแพทย์ รพ.พหลพลพยหุเสนา

3 นายแพทยก์ิตติ อินทราสุขพร หวัหนา้กลุ่มงานศลัยกรรม รพ.พหลพลพยหุเสนา

4 นายประสิทธิ์ พลูศิลป์ นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.พหลพลพยหุเสนา

5 นายสิทธิพล เกษมสุวรรณ นายแพทย์ รพ.ท่ากระดาน

6 น.ส.ชลธิชา แรมพิมาย พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ท่ากระดาน

7 นางบุญเตือน พนูศิริ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.มะการักษ์

8 นางนริศา จนัทร์ทอง พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.มะการักษ์

9 แพทยห์ญิงนวลจนัทร์ เวชสุวรรณมณี ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทองผาภูมิ รพ.ทองผาภูมิ

10 นางฐิติพร สมจินตนากุล นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.ทองผาภูมิ

11 นายประเทือง จิตตอ์ ํ่า นกัจดัการงานทัว่ไป รพ.ท่าม่วง

12 นายเกรียงศกัดิ์ ธนอศัวนนท์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชเด่นชยั (นพ.เชี่ยวชาญ) รพร.เด่นชยั

จังหวดักาญจนบุรี

ชื่อ - สกุล

จังหวดัแพร่

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวชิาการ / วทิยากร

เรื่อง  "ตื่นตัว  เตรียมพร้อม  ภัยพบิัติเขย่าโลก  (แผ่นดินไหว)"

ณ  โรงแรมริชมอนด์  อาํเภอเมือง  จังหวดันนทบุรี
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13 นายประเสริฐ ฉลอม นกัจดัการงานทัว่ไป รพ.แพร่

14 นายรณชยั ดวงแกว้ นกักายภาพบาํบดั รพ.แพร่

15 นายสมอาจ วงศส์วสัดิ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจอมทอง รพ.จอมทอง

16 นายศุภกิจ ซาวปัน นายช่างโยธาชาํนาญงาน สสจ.เชียงใหม่

17 นายสมพงษ์ มโนธรรม นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน สสจ.เชียงใหม่

18 นายดนวตั ชุณหวาณิชย์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลฮอด รพ.ฮอด

19 น.ส.วไิลวรรณ ปาสี นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.อมก๋อย

20 นายสามารถ สุเมธีวรศกัดิ์ นกัวชิาการชาํนาญการพิเศษ

21 นายกิตติชยั ผวิอ่อนดี นายช่างเทคนิคปฏิบตัิงาน รพ.นครนายก

22 นพ.เกรียงศกัดิ์ เจียเจริญพงษ์ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระพทุธเลิศหลา้ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหลา้

23 นายชาญชยั รอดผล นกัวชิาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สสจ.สมุทรสงคราม

24 นางแสงระวี เลี่ยมศรีสุคนธ์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.พระพุทธบาท

25 นางวรรณลกัษณ์ ดุลยากุล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ สสจ.สระบุรี

26 พญ.พชัรี ดว้งทอง นายแพทยช์าํนาญการ รพ.สระบุรี

27 นางปาหนนั กนกวงศน์ุวฒัน์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป รพ.พระปกเกลา้

จังหวดัเชียงใหม่

จังหวดัสุราษฎร์ธานี

จังหวดันครนายก

จังหวดัสมุทรสงคราม

จังหวดัสระบุรี

จังหวดัจันทบุรี



28 น.ส.ศศิธร ศรีประดิษฐ นกัวชิาการพสัดุชาํนาญการ รพ.พระปกเกลา้

29 นายรัชต ชยะสฤษดิ์ นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.พระปกเกลา้

30 นางสุวพชัร ฤทธิโสม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.จนัทบุรี

31 นายศาสนา ผาสุก นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.จนัทบุรี

32 นายพงษส์ันติ์ วเิชียรสมุทร รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.หนองบวัลาํภู

33 นายสะไกร กั้นกางกลู นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.หนองบวัลาํภู

34 น.ส.นงนิตย์ ช่วยเจริญ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.อุตรดิตถ์

35 นายปิติ จนัทร์เมฆา นายแพทยช์าํนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น

36 นายวเิชียร สงอกัษร นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ สสจ.ยะลา

37 น.ส.นงคราญ ใจเพียร พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ปง

38 น.ส.ทิพยโ์ยธิน จินตะ๊วนั พยาบาลวชิาชีพปฏิบตัิการ รพ.ปง

39 นพ.เธียรชยั คฤหโยธิน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพะเยา รพ.พะเยา

40 นพ.ไชยรัตน์ ชยัวฒันวสุ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา

41 นายรื่นรมย์ โกช่าง นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ รพ.เชียงคาํ

42 นายสมนึก ชีวาเกียรติยิง่ยง นายแพทยช์าํนาญการ รพ.ดอกคาํใต้

จังหวดัหนองบัวลาํภู

จังหวดัอุตรดิตถ์

จังหวดัขอนแก่น

จังหวดัยะลา

จังหวดัพะเยา

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา



43 นพ.วรีะพล ธีระพนัธ์เจริญ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา รพ.พระนครศรีอยธุยา

44 นายพินิจ เจริญเผา่ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.พระนครศรีอยธุยา

45 นางณชัชา เลิศธนดี นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ รพ.พงังา

46 นางสมศรี จรสุวรรณ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.พงังา

47 นายองักาศ สิงห์พิทกัษ์ นายช่างโยธาชาํนาญงาน สสจ.ราชบุรี

48 นายตุห๊ิน ไตรทิพย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ สสจ.ชยัภูมิ

49 ทพญ.ปาริชาติ ลุนทา รักษาการผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง รพ.แม่ฟ้าหลวง

50 นางสุพรรณ กาญจนมงคลกุล พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

51 น.ส.ศิริพร สมไชยวงค์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

52 นายกนัต์ ทองแกน ณ อยธุยา นายแพทย์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

53 นางวไิลลกัษณ์ รวพิรนนัทภคั นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.แม่จนั

54 นางระเบียบ ชมภูพาน นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.แม่สาย

55 นางรัตนินทร์ ภูมิวเิศษ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.เจา้พระยายมราช

56 นางธิดารัตน์ ประภารัศมี เจา้พนกังานธุรการอาวโุส รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคท์ี่ 17

57 นายไพรอบ พรหมบุตร นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.สมเด็จพระสังฆราช องคท์ี่ 17

58 นายวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) สสจ.สุพรรณบุรี

จังหวดัพงังา

จังหวดัราชบุรี

จังหวดัชัยภูมิ

จังหวดัเชียงราย

จังหวดัสุพรรณบุรี



59 นางกาญจนา อินทร์พก เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน สสจ.สุพรรณบุรี

60 นายรัฐการ ดาราทอง นายช่างโยธาชาํนาญงาน สสจ.สุพรรณบุรี

61 นางธนิดา เอี่ยมโอภาส นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.สมุทรปราการ

62 นายสุวทิย์ รุ่งประทีปไพบูลย์ เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน รพ.บางบ่อ

63 นายสุเทพ พจน์สุจริต นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.ลาํพนู

64 นายนรินทร์ เอมกลิ่น นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ รพ.ลาํพนู

65 นายพิริยะ บุษยพรรพงศ์ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.ชยันาทนเรนทร

66 นายสถิตย์ ภิญโญยิง่ ช่างปูนชั้น 3 รพ.ชยันาทนเรนทร

67 นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน สสจ.น่าน

68 นายเด่นพงษ์ วงศว์จิิตร นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.น่าน

69 นายกิจชยั พรมมิ นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพร.ปัว

70 นายดิลก คูกิติรัตน์ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ รพ.เชียงกลาง

71 นายศุภการ เทพอินทร์ นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.เชียงกลาง

72 นายทรงวฒุิ ทรัพยท์วสีิน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลลาํปาง รพ.ลาํปาง

73 นางมณฤดี อมัระปาล พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ตรัง

จังหวดัสมุทรปราการ

จังหวดัลาํพูน

จังหวดัชัยนาท

จังหวดัน่าน

จังหวดัลาํปาง

จังหวดัตรัง



74 นางฉตัรสิริ ชยัสิทธิ์ พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ รพ.ตรัง

75 นายเอกชยั จรรยาวฒุิ นายช่างโยชาชาํนาญงาน สสจ.เลย

76 นายเสรี ผูเ้จริญวบิูลย์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.ยโสธร

77 นายพงษส์วสัดิ์ รัตนแสง นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัยโสธร สสจ.ยโสธร

78 นายโกวทิ โพธิวรรณา นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.ยโสธร

79 นางวจิิตรา สุจริตพงษ์ นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.สกลนคร

80 นายนิวฒัน์ วงศพ์รต นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.ปัตตานี

81 นางนุกลู สวา่งเยน็ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.ปัตตานี

82 นายอนนัต์ ปิ่นทองพนัธ์ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ รพ.กระบี่

83 นายชุมพล สุวรรณ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัตราด สสจ.ตราด

84 นายไพริน ศิริพนัธ์ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ สสจ.ตราด

85 นายอิทธิเดช วงศโ์รจน์รัตนา นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ รพ.ตราด

86 น.ส.เพญ็ทิพย์ วชัรสินธุ นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ รพ.ระยอง

จังหวดัเลย

จังหวดัยโสธร

จังหวดัสกลนคร

จังหวดัปัตตานี

จังหวดักระบี่

จังหวดัตราด

จังหวดัระยอง

จังหวดัสมุทรสาคร



87 นายสาทิพย์ อ่อนปัณณศิลป ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน (นายแพทยเ์ชี่ยวชาญ) รพ.กระทุ่มแบน

88 นางคทัรียา ยนตร์เปี่ยม รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.สมุทรสาคร

89 นายสุทศัน์ แสงผึ้ง นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.สมุทรสาคร

90 นายสมศกัดิ์ ขนุฤทธิ์มนตรี นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ สสจ.นราธิวาส

91 น.ส.นูรปาตีฮะห์ วาเตะ๊ เจา้พนกังานสาธารณสุข สสจ.นราธิวาส

92 นายสมบูรณ์ หวงัแต่ธรรม รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.วชิระภูเก็ต

93 นางประทุม บุญวงษเ์มือง เจา้พนกังานรังสีการแพทย์ รพ.แม่สอด

94 นายประเวศ ขอบเหลือง พนกัานพิมพ ์3 รพ.แม่สอด

95 นางกาญจนา แสงศรี นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.ตาก

96 นายวโิรจน์ เอี่ยมละมยั นกัรังสีการแพทยป์ฏิบตัิการ รพ.ท่าสองยาง

97 นายทรงพล วนัคาํ นิติกรปฏิบตัิการ รพ.สมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช

98 นายพิศกัดิ์ องคศ์ิริมงคล ทนัตแพทยเ์ชี่ยวชาญ สสจ.นครปฐม

99 นางพิชญส์ิณี พทันสุวรรณ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ สสจ.นครปฐม

100 น.ส.ทศันีย์ วฒันะแยม้ รักษาการรองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.หาดใหญ่

101 นางธีรนุช อรรถยตุิ นกัวชิาการสาธารณสุข สสจ.ประจวบคีรีขนัธ์

จังหวดันราธิวาส

จังหวดัภูเกต็

จังหวดัตาก

จังหวดันครปฐม

จังหวดัสงขลา

จังหวดัประจวบคีรีขันธ์



102 นายชูศกัดิ์ วรงศช์ยกุล ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ รพ.บางใหญ่

103 นายสุดิน ลาเตะ๊ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร รพ.พทัลุง

104 นายนนัทวธุ เครื่องกลาง นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.ศรีสะเกษ

105 นายเอกวมิาย บุญคุม้ นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.ศรีสะเกษ

106 นายจตุรงค์ อินทรสร นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน รพ.ปทุมธานี

107 นายยงยทุธ กลบัประทุม นกัจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการพิเศษ สสจ.นครราชสีมา

108 นายพิสิษฐ์ มลัลิธนาวงศ์ นายช่างเทคนิคชาํนาญงาน สสจ.นครราชสีมา

109 นายรัตนภรณ์ โครตบรรเทา นายช่างโยธาชาํนาญงาน สสจ.นครราชสีมา

110 นายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัร้อยเอด็ สสจ.ร้อยเอด็

111 น.ส.กลัยาวดี สัตนาโค นกัวชิาการสิ่งแวดลอ้ม รพ.ร้อยเอด็

112 นางจนัทณา วงัคะยอม นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ สสจ.ชลบุรี

จังหวดัชลบุรี

จังหวดันครราชสีมา

จังหวดัร้อยเอด็

จังหวดันนทบุรี

จังหวดัพทัลุง

จังหวดัศรีสะเกษ

จังหวดัปทุมธานี



 

 

แบบตอบรบัการเข้ารบัการอบรม 

 “ตื่นตัว  เตรียมพร้อม  ภัยพิบัตเิขย่าโลก (แผ่นดนิไหว)” 
AWARENESS AND PREPARATION FOR EARTHQUAKE SCENARIOS 

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบตอบรับ  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2554 
ส่งเอกสารทาง Fax. 02-590-1860 E-mail Address :  tracking.kongbab@gmail.com 

ช่ือหน่วยงาน ............................................................................................ โทร ................................................... 

ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
ไม่ ประสงค์เขา้ร่วมโครงการอบรมสัมมนาฯ 
ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาฯ  มีรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมดังน้ี 

ช่ือ/นามสกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์(มือถอื) 
ห้องพัก 

เด่ียว คู่ 
1.     
2.     
3.     

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  3,200 บาท ต่อ 1 ท่าน ( พัก 1 คืน  รวมค่าอาหาร 4 มื้อ ) 

• ประสงค์พักเด่ียว 1 คนต่อห้อง    จํานวน   ห้อง (3,200 บาท) 
• ประสงค์พักคู่ 2 คนต่อห้อง(หน่วยงานเดียวกัน) จํานวน   ห้อง (6,400 บาท) 

( กรณีต้องการพักกับท่านอ่ืนที่อยู่คนละหน่วยงาน  กรุณาส่งรายละเอียดเพ่ิมเติม )   

รวมเป็นค่าลงทะเบียน .........................................บาท ( ....................................................................................) 

โอนเงิน ช่ือบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม“โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ  เรื่อง“ต่ืนตัว เตรียมพร้อม ภัย
พิบัติเขย่าโลก (แผ่นดินไหว)” ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
ธนาคารกรุงไทย  สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ เลขที่บัญชี 142-0-12180-4  

สอบถามรายละเอียด Call Center โทร 02 – 591-9919     หรือ http://dcd-hss.moph.go.th/ 

พืน้ท่ีสําหรับติดเอกสารการโอนเงิน 
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