การประเมินความพึงพอใจต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
ของส�ำนักระบาดวิทยา ประจ�ำปี พ.ศ. 2555
บทน�ำ

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดทําสรุปรายงาน
การเฝ้าระวังโรคประจําปี (AESR) เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานทางระบาดวิทยา ให้แก่ผู้บริหารและ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบลั ก ษณะทางระบาดวิ ท ยาของโรค
กลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของโรค เพื่อ
น�ำไปวางแผนกําหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค การพยากรณ์
โรค ข่าวเตือนภัย ลดการระบาดของโรคในวงกว้าง และลดความ
รุนแรงปัญหาสุขภาพของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพสู่ระดับสากล จึงได้ทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจําปี พ.ศ. 2555
ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะน� ำ ไปปรั บ ปรุ ง สรุ ป รายงานฯ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

การประเมินความพึงพอใจต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
ประจําปี พ.ศ. 2555 ครั้ ง นี้ สํารวจโดย ส่ ง แบบประเมิ น ฯ
ทางไปรษณีย์ 711 ชุด ได้รับการตอบกลับการประเมิน 102 ฉบับ
ร้อยละ 14.35
ผูต้ อบแบบการประเมินความพึงพอใจฯ  อัตราส่วนเพศชาย
ต่อเพศหญิง เท่ากับ 1:1.6 และอายุเฉลีย่ 21.5 ปี อายุตำ�่ สุดเท่ากับ
22 ปี สูงสุด 70 ปี อายุ 40 - 49 ปี สูงสุด ร้อยละ 29.41 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีสูงสุด ร้อยละ 57.84 โดยมีลักษณะงานที่รับ
ผิ ด ชอบส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานวิ ช าการ ร้ อ ยละ 53.92 รองลงมา 
งานบริหาร (21.57%) ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การท�ำงานระบาดวิทยา
ร้อยละ 74.51
การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้มลักษณะทางระบาดวิทยา ร้อยละ
53.92 รองลงมา นําไปประกอบในการวางแผน ควบคุม ก�ำกับและ
ประเมินผล (51.96%) และใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้ง
น�ำไปใช้ประกอบการบรรยาย (48.04%) (ตารางที่ 1) ความถี่ใน
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า  5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 70.13
สื่อสิ่งพิมพ์ (40.75%) และในรูปแบบซีดี-รอม ใช้งาน 1 - 2 ครั้ง
ต่อปี ร้อยละ 57.14 (ตารางที่ 2)
จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบสูงสุดในระดับมากใน
ทุกหัวข้อ จ�ำแนกด้านเนื้อหา  ความครอบคลุมและครบถ้วนของ
เนือ้ หา มีความพึงพอใจ ร้อยละ 52.38 รองลงมา ความถูกต้องของ
เนื้ อ หา  (55.95%) ขนาดของตั ว อั ก ษรที่ ใช้ มี ค วามพึ ง พอใจ
(54.76%) ความหนาของรูปเล่ม มีความพึงพอใจ (58.33%)
ด้านช่องทางการเผยแพร่ สือ่ สิง่ พิมพ์มคี วามพึงพอใจ ร้อยละ 63.09
เว็บไซต์ของส�ำนักระบาดวิทยามีความพึงพอใจ (64.29%) รูปแบบ
ซีดี-รอม มีความพึงพอใจ (45.24%) การใช้ประโยชน์จากสรุป
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี พบว่า มีความพึงพอใจ (50.00%)
สรุปความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ
53.57 (ตารางที่ 3)

วิธีการศึกษา
ศึ ก ษาโดยการสํารวจแบบภาคตั ด ขวาง ด้ ว ยการส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์พร้อมสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ให้แก่ผใู้ ช้บริการทีร่ บั ผิดชอบงานระบาดวิทยา
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค ที่ 1 – 12 จ�ำนวน 12 ชุด หน่วยงานส่วนกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข 196 ชุด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรง
พยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 173 ชุด และสมาชิก/ห้องสมุด
330 ชุด รวม 711 ฉบับ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 56 – 31 มี.ค.57
(สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี 2555 ได้จดั ท�ำและเผยแพร่
ในเดือนตุลาคม 2556) ผู้ประเมินประกอบด้วยผู้บริหารงาน
สาธารณสุข ผูป้ ฏิบตั งิ านสาธารณสุขของหน่วยราชการทัง้ ส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าคของกระทรวงสาธารณสุข  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย หน่วยราชการอื่น รวมทั้งผู้สนใจในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป ความพึงพอใจโดยแบ่งระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ และร้อยละ  
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของหน่วยงานราชการของกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกที่ตอบแบบประเมินฯ จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
(n= 102)
ข้อมูลทั่วไป
จ�ำนวน
ร้อยละ
เพศ		
ชาย
39
38.23
หญิง
63
61.76
อายุ (ปี)		
< 30  ปี
17
16.67
30 – 39 ปี
26
25.49
40 – 49 ปี
30
29.41
50 – 59 ปี
25
24.51
60 ปีขึ้นไป
4
3.92
ระดับการศึกษา		
ต�่ำกว่าปริญญา
2
1.96
ปริญญาตรี
59
57.84
ปริญญาโท
31
30.39
ปริญญาเอก
8
7.84
อื่น ๆ
2
1.96
สถานที่ท�ำงาน		
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
1
0.98
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ�ำเภอ
23
22.55
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
6
5.88
อื่น ๆ
72
70.59
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ		
บริหาร
22
21.57
วิชาการ
55
53.92
บริการ
13
12.75
สนับสนุน
12
11.76
ประสบการณ์การท�ำงานระบาดวิทยา			
ไม่มี
26
25.49
มี
76
74.51
การใช้ประโยชน์จากสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี พ.ศ. 2555		
น�ำไปประกอบในการวางแผน ควบคุมก�ำกับและประเมินผล
53
51.96
วิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้มและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค 55
53.92
ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
49
48.04
น�ำไปใช้ประกอบการเป็นวิทยากร
49
48.04
ใช้ประกอบในการสอบสวนการระบาดของโรค
37
36.27
ใช้ประกอบศึกษาวิจัย
39
38.23
สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
40
39.21
อื่น ๆ
5
4.90
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ตารางที่ 2 ร้อยละของความถี่ต่อการใช้ประโยชน์สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานราชการกระทรวง
สาธารณสุขและสมาชิกที่ตอบแบบประเมินฯ  (n= 77)
ประเภทสื่อ
สื่อสิ่งพิมพ์ (ครั้ง/ปี)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ครั้ง/ปี)
ซีดี-รอม

1-2
29.87
15.58
57.14

ร้อยละของความถี่ต่อการใช้
3-4
23.38
14.28
23.38

>5
46.75
70.13
19.48

ตารางที่ 3 จ�ำนวนและร้อยละของความพึงพอใจต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี 2555 ของแต่ละหน่วยงานราชการของกระทรวง
สาธารณสุขและสมาชิกที่ตอบแบบประเมินฯ (n= 84)
		 หัวข้อ/ประเด็นการประเมิน						ระดับความพึงพอใจ
			
มากที่สุด ร้อยละ มาก ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ น้อย
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความครอบคลุมและครบถ้วน 37 44.05 44 52.38
3
3.57 0
1.2 ความถูกต้อง
33 39.28 47 55.95
4
4.76 0
1.3 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้
33 39.29 46 54.76
5
5.95 0
1.4 ความหนาของรูปเล่ม
21
25 49 58.33
11
13.09 2
2. ช่องทางการเผยแพร่
2.1 สื่อสิ่งพิมพ์
15 17.86 53 63.09
10
11.90 2
2.3 เว็บไซต์ของส�ำนักระบาดวิทยา 20 23.81 54 64.29
7
8.33 3
2.4 รูปแบบซีดี-รอม
30 35.71 38 45.24
11
13.10 5
3. การใช้ประโยชน์จากสรุปรายงาน 42
50 37 44.04
5
5.95 0
การเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี
4. สรุปความพึงพอใจโดยรวม
37 44.04 45 53.57
2
2.38 0
สรุปผลการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถาม 711 ชุด ได้รบั การตอบกลับ 102 ชุด
ร้อยละ 14.35 หน่วยงานอื่น ๆ ตอบกลับสูงสุด ร้อยละ 70.59
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอ�ำเภอ (22.55%) ผู้ตอบกลับ
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1:1.6 อายุ 40 – 49 ปี
ร้อยละ 29.41 ศึกษาระดับปริญญาตรี (57.84%) รองลงมา 
ปริญญาโท (30.39%) ผู้ที่ท�ำงานสายวิชาการตอบกลับสูงสุด
(53.92%) และการใช้ประโยชน์จากสรุปรายงานการเฝ้าโรคระวัง
ประจ�ำปี น�ำไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ พยากรณ์แนวโน้ม
และลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค ร้อยละ 53.92 รองลงมา นํา
ไปประกอบในการวางแผน ควบคุ ม ก� ำ กั บ และประเมิ น ผล
(51.96%) และใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค กับน�ำไปใช้ประกอบ
การบรรยาย (48.04%) ความถีใ่ นการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 
5 ครั้งต่อปี ร้อยละ 70.13 สื่อสิ่งพิมพ์ (46.75%) และในรูปแบบ
ซีดี-รอม ใช้งาน 1 - 2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 57.14  จากการวิเคราะห์
ค่าคะแนนความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อ พบสูงสุดในระดับมากใน
ทุกหัวข้อ จ�ำแนกด้านเนื้อหา  ความครอบคลุมและครบถ้วนของ
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ร้อยละ ต้องปรับปรุง ร้อยละ
0
0
0
2.80

0
0
0
1

0
0
0
1.19

2.38
3.57
5.95
0

2
0
0
0

2.38
0
0
0

0

0

0

เนือ้ หา มีความพึงพอใจ ร้อยละ 52.38 รองลงมา ความถูกต้องของ
เนื้ อ หา  (55.95%) ขนาดของตั ว อั ก ษรที่ ใช้ มี ค วามพึ ง พอใจ
(54.76%) ความหนาของรูปเล่ม มีความพึงพอใจ (58.33%)
ด้านช่องทางการเผยแพร่ สือ่ สิง่ พิมพ์มคี วามพึงพอใจ ร้อยละ 63.09
เว็บไซต์ของส�ำนักระบาดวิทยา มีความพึงพอใจ (64.29%) รูปแบบ
ซีดี-รอม มีความพึงพอใจ (45.24%) การใช้ประโยชน์จากสรุป
รายงานการเฝ้าระวังโรคประจ�ำปี พ.ศ. 2555   พบว่า  มีความ
พึงพอใจ (50.00%) สรุปความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจ
ระดับมาก ร้อยละ 53.57
ขอขอบคุณผูท้ กี่ รุณาตอบแบบประเมินผลฯ มา ณ ทีน่ ดี้ ว้ ย
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดท�ำสรุปรายงานการเฝ้าระวัง
โรคประจําปี จะน�ำมาปรับปรุงสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคฯ
ของส�ำนักระบาดวิทยา ต่อไป
ผู้เรียบเรียง
สุวดี ดีวงษ์
พีรยา คล้ายพ้อแดง
บรรณาธิการวิชาการ
นายองอาจ  เจริญสุข

