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บทสรุปผู้บริหาร 

 

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงทั่วโลก มีผู้ป่วยและ
ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจ านวนมาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจเบื้องต้น (exploratory survery) โดย
ท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (mixed method study) ในชุมชนที่มผีู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และ
ผู้ถูกกักกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้เคยติดเชื้อโรค 
โควิด-19 หรือผู้ถูกกักกัน ศึกษาปัญหาในการจัดการและการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน ศึกษาปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากโควิด-19 ในชุมชน 
และเสนอนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการติด
เชื้อโรคโควิด-19 ท าการศึกษาใน 3 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2563 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไป ข้อมูลการ
ปฏิบัติ ทัศนคติ และผลกระทบจากโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จ านวน 200 
คน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 15 
คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า  
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บ้านเพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม (ร้อยละ 90.5) มี
ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 88.5) สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยา (ร้อยละ 
66.0) ส่วนครอบครัวที่ได้รับการเยียวยา ส่วนใหญ่ได้รับการเยียวยาจ านวน 1 คนต่อครอบครัว (ร้อยละ 80.9) 
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนเพียงร้อยละ 18.7 รับรู้ว่ามีผู้กักกันโรคโควิด-19 ใน
ชุมชนร้อยละ 51.0 และมีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวร้อยละ 18.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์
ท าความสะอาดมือพอใช้ร้อยละ 76.0 พกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 86.0  
มีหน้ากากอนามัยพอใช้ร้อยละ 74.5 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 98.0          
เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตรตลอดเวลาร้อยละ 95.0 แต่เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 1-2 
เมตรตลอดเวลาเพียงร้อยละ 68.5 

2. กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 90 ปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ตามค าแนะน า
ของกระทรวงสาธารณสุขทุกข้อ ส่วนการปฏิบัติที่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้แก่ การท าความสะอาดมือหลัง
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่ เคยติดเชื้ อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 88.5) และผู้ถูกกักกัน (ร้อยละ 87.5)           
การสนับสนุนให้แยกผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 87.5) และผู้ถูกกักกัน (ร้อยละ85.5) การท าความ
สะอาดมือก่อนรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 87.0) และผู้ถูกกักกัน (ร้อยละ 
86.5) การแนะน าวิธีป้องกันการติดเชื้อ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 87.0) 
และผู้ถูกกักกันคิดเป็น และ 86.0 ตามล าดับ พูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรค โควิด-19 และผู้ถูกกักกันแต่เว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 88.5 ตามล าดับ ปลอบใจพูดคุยให้ก าลังใจผู้ที่เคยติดเชื้อ
โรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันคิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 85.5 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าครอบครัวท่ีมีผู้ถูกกักกัน
โรคโควิด-19 มีการใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกัน และสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีผู้ถูกกักกัน 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ระดับปานกลาง (11-15 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 71.5 คะแนนความรู้เฉลี่ย 14.0 คะแนน (+ 2.3 คะแนน) โดยความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ วิธีการแพร่กระจายของ



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

ข 
 

โรคโควิด-19 ส่วนความรู้ด้านการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 

4. กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางลบต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเองในหลายประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้
ถูกกักกันได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากพฤติกรรมการมั่วสุมในสถานที่อโคจร และมีความเห็นว่าการได้รับ
เชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อเกิดจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนี้มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-
19 หรือผู้ถูกกักกันเป็นบุคคลที่น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 84.5 ตามล าดับ แต่
มีทัศนคติทางบวกคือ มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกันเป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัว
ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 
87.0 และ 87.5 ตามล าดับ และเป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 84.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกันเป็นบุคคลที่ท าให้คนในชุมชน/หมู่บ้านถูก
รังเกียจ คิดเป็นร้อยละ 50.5 และ 51.0 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย      
คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 41.5 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
เท่ากัน และเป็นบุคคลที่คนในชุมชนไม่ควรคบหาไปมาหาสู่ คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ 33.0 ตามล าดับ 

5. กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมาก มากที่สุด คือ ขาดรายได้หรือ
รายได้ลดลง (ร้อยละ 80.0) รายได้ไม่พอใช้ (ร้อยละ 78.0) ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 76.0) ถูกพักงานชั่วคราว 
(ร้อยละ 71.0) และถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 67.5) รองลงมาคือ ผลกระทบด้านสังคม โดยส่งผลต่อการเดินทางไป
ต่างจังหวัด (ร้อยละ 63.5) การรับประทานอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 63.0) การไปร้านเสริมสวย (ร้อยละ 61.0) 
การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม (ร้อยละ 61.5) การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 49.5) 
การลงแขกในชุมชน (ร้อยละ 46.0) ขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (ร้อยละ 39.5) ขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 38.5) 
ขาดผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (ร้อยละ 36.5) ความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 34.5) ความรุนแรงในบ้าน/ที่
พักเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 14.0) การเลิกหรือหย่าร้างกับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 12.0) นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาช้าลง (ร้อยละ 61.0) ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แทบ็เล็ตส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 
43.0) ไม่ผู้ให้ความช่วยเหลือในการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 43.0) ไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/
การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 38.5) และไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 38.0) ผลกระทบด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรคที่ส าคัญ คือ การขาดแคลนหน้ากากอนามัย (ร้อยละ 50.5) และการขาดแคลน
แอลกอฮอล์เจล (ร้อยละ 48.5) ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ คือ ความเครียดจากการเลิกจ้าง/ตกงาน (ร้อยละ 
63.5) ความเครียดจากการหยุดงาน/พักงาน (ร้อยละ 62.5) วิตกกังวลว่าจะหางานท าไม่ได้ (ร้อยละ 62.0) วิตก
กังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 61.0) และมีภาวะซึมเศร้าจากการไม่ได้พบปะผู้คน (ร้อยละ 39.0) 

6. การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีการน านโยบายหรือมาตรการในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของรัฐทุกมาตรการมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การห้าม
ออกจากเคหะสถานตามประกาศเคอร์ฟิว การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การสั่งปิดสถานศึกษา การพ่นยา
ฆ่าเชื้อ การเยียวยาของรัฐบาล และการกักกันและการเฝ้าระวั งกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
เชิงลึก พบว่า การด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน ทั้งผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน แต่พบว่ามีปัญหาส าคัญหลายประการ ได้แก่ 
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นโยบายและการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายที่ประกาศใช้ในระยะแรกที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคไม่เพียงพอ และมี
การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ไม่ถูกต้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ อไม่
เพียงพอ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังพบว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมยังไม่สามารถท าได้หรือท าได้ไม่ดีในบางกรณี เช่น การเว้นระยะห่างภายใน
ครอบครัว การเว้นระยะห่างในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 
1.  มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มีข้อเสนอแนะดังนี้  

 1.1 รัฐบาลควรกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การคัดกรองและ
การลงทะเบียน โดยการด าเนินงานควรมีรูปแบบที่ชัดเจน โปร่งใส เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันความล าเอียง ป้องกันการลงทะเบียนให้เฉพาะเครือญาติหรือคนสนิทของผู้น าหรือผู้มีอ านาจในชุมชน  

 1.2 การลงทะเบียนเยียวยาควรมีการระบุคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิจะให้ความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยให้ความช่วยเหลือ 

 1.3 การให้เงินเยียวยา ไม่ควรให้เป็นรายบุคคล ควรให้การช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน และ
ควรให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือน  

 1.4 รัฐบาลควรด าเนินนโยบาลลดค่าน้ า ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19  

2.  การพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 2.1 รัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความสับสน 
และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  

3. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค  
3.1 รัฐบาลควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยเปิดรับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (bottom-up) 

ประกอบการตัดสินใจก่อนออกค าสั่ง เพราะจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ เช่น ควรแต่งตั้งให้ อสม. เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคในชุมชน เพราะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสุขและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  

4. การเว้นระยะห่างทางสังคม 
4.1 สถานศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 

4.1.1 ผู้บริหารของสถานศึกษาควรมีนโยบายและวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่มีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

4.1.2 กรณีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รัฐบาลและผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไดอ้ย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

4.1.3 ควรมีการอบรมวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
4.2 การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการสั่งปิดร้านค้าหรือการให้บริการ ควรมีความยืดหยุ่น 

รัฐบาลควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพราะมาตรการที่เข้มงวดเกินไปจะส่งผลต่อรายได้ของประชาชน  
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4.3 รัฐบาลควรรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างในครอบครัว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เว้นระยะห่างในครอบครัว เพราะเชื่อว่าเมื่อไม่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ควรเน้น
การเว้นระยะห่างในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 

5.  อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  
5.1 รัฐบาลควรจัดระบบการจัดซื้อและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เพียงพอและทันเวลา โดยจะให้พ้ืนที่หรือส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
5.2 รัฐบาลควรมีระบบตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลจาก

บริษัทผู้ผลิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และควรประกาศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบ 
เพ่ือป้องกันการสั่งซื้อสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ  

5.3 รัฐบาลควรตรวจสอบราคาสินค้า และมีความเข้มงวดในการจับกุมผู้ขายสินค้าเกินราคา
อย่างจริงจัง และควรด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

6.  การคัดกรองและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
6.1 รัฐบาลควรก าหนดมาตรที่ชัดเจนและด าเนินการอย่างเคร่งครัดในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ให้ครอบคลุมในทุกช่องทางการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทาง 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

6.2 การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กรณีที่กลุ่มเสี่ยงมีการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางมาจาก
ต่างประเทศในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการการนี้ ควรมีการส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ ยงให้พ้ืนที่รับทราบทุกราย 
เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน  

6.3 ควรมีนโยบายสร้างจิตส านึกประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ การพกแอลกอฮอล์เจลติดตัว ในกรณีที่มี
ผู้ถูกกักกันหรือกักตนเอง ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และกักตัวจนครบ 14 วัน 

6.5 ควรพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวและต้องเฝ้าระวังให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ระบบการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา  

7. การก าหนดนโยบายและการสื่อสารนโยบาย 
7.1 มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ควรมีความชัดเจน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ก่อนการ

ประกาศค าสั่งมายังผู้ปฏิบัติ เพ่ือไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
7.2 การสื่อสารมาตรการและนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สั่งการส่วนกลางเป็นศูนย์

เดียว เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 
7.3 การสื่อสารความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สื่อสารความเสี่ยงในพ้ืนที่และ

สื่อสารนโยบายมายังศูนย์นี้โดยตรง เพ่ือให้การสื่อสารนโยบายในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยส ารวจเบื้องต้น (exploratory survery) ครั้งนี้ ท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(mixed method study) ในชุมชนที่มีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกัน และผลกระทบจาก
โรคโควิด-19 ท าการศึกษาใน 3 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึง
พฤษภาคม 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชน จ านวน 200 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า ประมาณร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
และผู้กักกันตามค าแนะน าในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขทุกข้อ ยกเว้น การท าความ
สะอาดมือก่อนและหลังการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน การสนับสนุนให้แยกผู้ที่
เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน การแนะน าวิธีป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อให้ผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน  
การพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกันโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และการปลอบใจหรือพูดคุย
ให้ก าลังใจผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน นอกจากนี้พบว่าครอบครัวที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 มีการใช้ห้องน้ า
ร่วมกับผู้ถูกกักกัน และสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีผู้ถูกกักกัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.5 
มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ วิธีการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่วนความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยา
ฆ่าเชื้อ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีทัศนคติทางลบต่อผู้ที่เคย 
ติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกันในประเด็น ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกันได้รับเชื้อหรือมี
โอกาสได้รับเชื้อจากพฤติกรรมการมั่วสุมในสถานที่อโคจร การไม่รับผิดชอบต่อตนเอง และเป็นบุคคลที่น าเชื้อ
มาแพร่ให้คนในครอบครัว แต่มีทัศนคติทางบวกคือ มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ถูกกักกัน 
เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้
ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ ส าหรับการศึกษาผลกระทบพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจมากที่สุด คือ ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง (ร้อยละ 80.0) รายได้ไม่พอใช้ (ร้อยละ 78.0) ค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้นจากการเรียนหรือท างานที่บ้าน (ร้อยละ 76.0) ถูกพักงาน (ร้อยละ 71.0) และถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 
67.5) นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 60 ได้รับผลกระทบด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ด้านการศึกษา และ
ด้านจิตใจ การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีการน านโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรค  
โควิด-19 ของรัฐทุกมาตรการมาสู่การปฏิบัติในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
เป็นอย่างดี แต่พบปัญหาส าคัญคือ นโยบายและการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติไม่มีความชัดเจน อุปกรณ์
ป้องกันการติดเชื้อไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงในบาง
พ้ืนที่ และการเว้นระยะห่างโดยเฉพาะภายในครอบครัว การประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
จ านวนมาก 

สรุป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง มีทัศนคติเชิงบวก
ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือถูกกักกันในด้านการดูแลผู้ที่ประสบปัญหา และทัศนคติเชิงลบในด้าน
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ติดเชื้อ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ถูกต้อง 
ผลกระทบมากที่สุดคือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ผู้น าชุมชนและ
ความร่วมมือของประชาชนท าให้การด าเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนประสบความส าเร็จ 
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ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา 
คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.อัครพงศ์ อ้ันทอง ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และให้ก าลังใจในการท าวิจัย จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
การวิจัย การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้น าชุมชน ผู้ประสานงาน และกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกฝ่ายที่
ให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัย 
และมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างมากในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ทุกท่าน ที่
อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน และการบริหารจัดการ
โครงการวิจัย 

ขอขอบคุณหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ที่ให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
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บทน า 

 

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และ
ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสมจ านวนทั้งสิ้น 16,305,184 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
2,092 ต่อล้านประชากร โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 650,117 ราย คิดเป็นอัตราตาย 83.4 ต่อล้านประชากร 
ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 9,967,860 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 66,237 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด1 ส าหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 3,291 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 47 ต่อล้าน
ประชากร เสียชีวิต 58 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.8 ต่อล้านประชากร ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 3,109 
ราย และยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 124 ราย2 จะเห็นว่าอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคโควิด-19 ใน
ประเทศไทยต่ ากว่าสถิติของทั่วโลกอย่างมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน
ในการป้องกันและรักษาอย่างเต็มก าลังความสามารถ ส่งผลให้ประเทศไทยมีจ านวนผู้ป่วยมากเป็นอันดับที่ 
105 ของโลก1 อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง และผู้ถูกกักกันหรือกักตัวเองในชุมชนต่าง ๆ ในทุก
จังหวัดของประเทศไทยเป็นจ านวนสูงถึง 365,469 ราย2  ซึ่งมีทั้งการกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐจัดตั้งขึ้น (state quarantine) การกักกันโรคในท้องถิ่น (local quarantine) และการให้ผู้ที่เข้าข่าย
เสี่ยงกักกันที่บ้าน (home quarantine) ดังนั้นชุมชนจึงมีส่วนส าคัญในการที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน การที่ประชาชนในชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนจะต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มี
ทัศนคติที่ดี และมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ นอกจากนี้มีประเด็นที่น่าสนใจศึกษา
คือ ชุมชนที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง อาศัยอยู่ จะสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดการตีตรา หรือการแบ่งแยกผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเองเกิดข้ึนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร3 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชน
ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจาก
โรคโควิด-19 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเอง 

2. ศึกษาปัญหาในการจัดการและการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 ในชุมชน  

3. ศึกษาปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากโควิด-19 ในชุมชน 
4. เสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐในการป้องกัน

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน 
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นิยามศัพท ์

ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือสั่งสมที่ได้มาจากการสังเกต 
ประสบการณ์ การได้ยิน การฟังเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการป้องกันโรค     
โควิด-19 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ความรู้เรื่อง
โรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ การรักษา การท าความสะอาดมือ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแล
สุขอนามัยส่วนบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม และการท าความสะอาดและการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม 
ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หมายถึง ความคิดเห็น 
ความรู้สึก ความเชื่อ ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองในการป้องกันโรค    
โควิด-19 ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ และวิธีการป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หมายถึง การกระท า
ของประชาชนเพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 
ประกอบด้วย การท าความสะอาดมือ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การเว้น
ระยะห่างทางสังคม และการท าความสะอาดและการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
การปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 หมายถึง ผลที่เนื่องมาจากการระบาดของโรค 
โควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน วิถีชีวิตของคนในชุมชน และผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามผลกระทบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หมายถึง ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วและแพทย์
อนุญาตให้กลับเข้ามาอยู่ในชุมชนที่ท าการศึกษา 

ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หมายถึง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ที่ถูกกักกันหรือ
กักกันตนเองในชุมชนที่ท าการศึกษา เพ่ือสังเกตอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดโรค 
เช่น กลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย แม้ยังไม่มีอาการ แต่ควรถูกกักกันหรือกักกันตนเอง
ตามระยะฟักตัวของโรค เพ่ือดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือป้องกันการไปแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 

ประชาชน หมายถึง คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  

ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน อาจจะมีหรือไม่มี
การสืบสายโลหิตหรืออาจจะเลี้ยงดูผู้อ่ืนโดยการรับมาอุปการะ รวมถึงญาติพ่ีน้องหรือผู้อ่ืนทีม่าอาศัยอยู่ด้วยกัน
ในสถานที่เดียวกัน 

 ชุมชน หมายถึง พ้ืนทีท่ี่เคยมผีู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย เขตเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ และเทศบาล
ต าบลหนองป่าครั่ง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจเบื้องต้น (exploratory survery) ท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (mixed method study) เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563      

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลสุเทพ และ
เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 200 คน คัดเลือกชุมชนแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หลังจากนั้นสุ่ม
เลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าวเพ่ือเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ( simple 
random sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ 

การศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ชุมชนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกพ้ืนที่ที่มีผู้
เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หลังจากเลือกผู้น าชุมชน และ อสม. ในพ้ืนที่แบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกผู้ที่รับผิดชอบงานซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และยินดีเข้า
ร่วมโครงการ 

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 
2. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ 
3. ยินยอมเข้าร่วม และให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) ของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 
1. มีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ท าให้ไม่สามารถตอบแบบสอบถามหรือให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้ครบถ้วน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้  
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1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และ
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 5 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย อายุ 
เพศ อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนสมาชิกอายุไม่เกิน 1 ปี จ านวนสมาชิก
อายุ 60 ปีขึ้นไป ความเพียงพอของพ้ืนที่บ้านส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ฐานะทางครอบครัว การได้รับ
เงินเยียวยา จ านวนผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนและในครอบครัว จ านวนผู้กักกันในชุมชนและใน
ครอบครัว ความเพียงพอของแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ การพกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือติดตัว   
การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม มีจ านวน 18 ข้อ โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบ
ปลายปิดและแบบปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง  มีจ านวน 22 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายปิด ค าตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ 
ใช่ และ ไม่ใช่ โดยก าหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับ
ความเห็นของผู้ตอบ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 มีจ านวน 20 ข้อ ค าตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ ถูก และผิด 
โดยก าหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับความเห็นของ
ผู้ตอบ เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง มีจ านวน 22 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายปิด ค าตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย โดยก าหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง
ข้อความที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 มีจ านวน 63 
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายปิด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert scale) 
แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีผลกระทบ โดยก าหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว 
โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  

2.1 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้น าชุมชนและ อสม. ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรม มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  

 2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย สถานที่ท างาน ต าแหน่ง 
เพศ อายุ บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ านวนผู้ติดเชื้อโรค
โควิด-19 ในหมู่บ้าน/ต าบล แหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19  จ านวนผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ใน
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หมู่บ้าน/ต าบล และแหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19 โดยลักษณะข้อค าถามเป็นแบบปลายปิด
และแบบปลายเปิด 

 2.1.2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐใน
ชุมชน ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐในชุมชน ผลกระทบเชิงสังคม วัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ในชุมชน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน 

2.2 ผู้วิจัย ซ่ึงมีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
2.3 เทปบันทึกเสียง 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ความตรงของเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 ท่าน ท าการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าเครื่องมือที่ได้รับค าแนะน ามาแก้ไข
และปรับปรุงให้สมบรูณ์ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 ราย และน าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับผู้น าชุมชน จ านวน 1 ราย ซึ่ง
พบว่าล าดับข้อค าถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์บางข้อไม่เหมาะสม ผู้วิจัยได้จัดล าดับข้อค าถามใน
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใหม่ก่อนน าไปใช้จริง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด -19 จ าแนก
รายข้อ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และในกรณีที่ค่าคาดหวัง (expected value) น้อยกว่า 5 
มากกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนเซลล์ทั้งหมด ใช้สถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exact test) 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคโควิด-19 โดยน าข้อมูลที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องมาทดสอบการกระจายตัวของข้อมูลโดยสถิติโคโมโกรอฟ    
สเมอร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลคะแนนความรู้ คะแนนทัศนคติ 
และคะแนนการปฏิบัติ มีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ จึงใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเพียร์แมน 
(Spearman rank correlation coefficient) โดยก าหนดระดับของความสัมพันธ์ ดังนี้ 4   
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> 0.70   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

0.30–0.70   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 

< 0.30   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 

0    หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

4. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้เคยติดเชื้อโรค
โควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ในจังหวัดเชียงใหม่ ท าการศึกษาปัญหาในการจัดการและการ
ด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงศึกษาปัญหาเชิงสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ในชุมชน และน ามาสังเคราะห์ข้อเสนอในเชิงนโยบายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ในชุมชน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง การปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือ     
ผู้กักกันตนเอง ความรู้เรื่องการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่
ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ตลอดจนผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 และการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผู้น าชุมชน และ อสม. โดยท าการศึกษาใน 3 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จ านวน 200 คน และผู้น าชุมชนและ อสม. จ านวน 15 คน ผลการวิจัยน าเสนอในรูปแบบ
ของการบรรยาย และตารางประกอบการบรรยาย แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส่วนที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 

 ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 

 ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 

 ส่วนที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคโควิด-19 

 ส่วนที่ 7 ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 

 ส่วนที่ 8 การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

 เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการหน้าที่และความรับผิดชอบออกเป็นแขวง 4 แขวง ได้แก่ 
แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 ต าบล ได้แก่ ต าบลหายยา 
ต าบลช้างม่อย ต าบลศรีภูมิ ต าบลวัดเกต ต าบลช้างคลาน ต าบลพระสิงห์ ต าบลสุเทพบางส่วน ต าบลฟ้าฮ่าม 
ต าบลป่าแดดบางส่วน ต าบลหนองป่าครั่งบางส่วน ต าบลท่าศาลาบางส่วน ต าบลหนองหอยบางส่วน ต าบล
ช้างเผือกบางส่วน และต าบลป่าตัน เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด 129,536 คน แบ่งเป็น
ชาย 60,829 คน หญิง 68,707 คน จ านวนบ้านเรือน 89,238 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561)  
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 ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเอง ในพ้ืนที่เทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่  แขวงนครพิงค์พบว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก
ต่างประเทศจ านวน 3 คน เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑลจ านวน 193 คน และเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
สอบสวนโรควิด-19 จ านวน 15 คน รวมมีผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองจ านวนทั้งหมด 211 คน 

 เทศบาลต าบลสุเทพ อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านเชิงดอย บ้านห้วยแก้ว บ้านกองบิน 41 บ้านห้วยทราย บ้านร่ าเปิง บ้านโป่งน้อย บ้านต้นกุก บ้ าน
หลิ่งห้า  บ้านดอยสุเทพ บ้านอุโมงค์ บ้านดอยปุย บ้านภูพิงค์ บ้านสันลมจอย บ้านใหม่หลังมอ และบ้านทรายค า 
จากการส ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2561 ต าบลสุเทพมีประชากรทั้งหมด 29,764 คน โดยแยกจ านวนประชากรตาม
เขตหน้าที่รับผิดชอบคือ เทศบาลต าบลสุเทพมีประชากรจ านวน 17,145 คน และต าบลสุเทพในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มีประชากรจ านวน 12,169 คน รวมประชากรในต าบลสุเทพทั้งหมด 29,764 คน 

 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเอง ในพ้ืนที่ต าบลสุเทพ พบว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และฮ่องกง มีจ านวน 9 คน เดินทางมาจากกรุงเทพปริมณฑล 
และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต มีจ านวน 510 คน มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ 
กระบี่ สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ราชบุรี นครราชสีมา มุกดาหาร นครพนม อุทัยธานี ชัยภูมิ 
อุดรธานี นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ ล าปาง และเชียงราย มีจ านวน 112 คน และเป็นผู้
ที่มาจากสนามไก่ชน จ านวน 2 คน รวมมีผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองจ านวนทั้งหมด 633 คน 

 เทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย      7 
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอิน หมู่ที่ 2 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
ป่าครั่ง หมู่ที่ 5 บ้านแม่คาวเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบวกครกใหม่ และหมู่ที่ 7 บ้านบวกครกน้อยริมคาว ต าบล
หนองป่าครั่งมีประชากรในพ้ืนที่ทั้งหมด 7,244 คน แบ่งเป็นชาย 3,389 คน หญิง 3,947 คน จ านวนบ้านเรือน 
6,021 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563) 

 ในระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเอง ในพ้ืนที่ต าบลหนองป่าครั่ง พบว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย จ านวน 3 คน เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่
เสี่ยง ได้แก่ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต มีจ านวน 86 คน มาจากจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แก่ กระบี่ นครปฐม ปราจีนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ลพบุรี ก าแพงเพชร นครราชสีมา หนองคาย สุโขทัย พิษณุโลก น่าน แพร่ ล าปาง 
พะเยา และแม่ฮ่องสอน มีจ านวน 60 คน รวมมีผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองจ านวนทั้งหมด 146 คน ซึ่ง
เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ ได้แก่ เครื่องบิน 75 คน รถยนต์ส่วนตัว 62 คน รถโดยสาร 6 คน และรถไฟ 3 คน  
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 

จ านวนประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ 129,536 29,764 7,244 

ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 10 มี.ค.-15 พ.ค. 63 23 มี.ค.-15 พ.ค. 63 19 มี.ค.-15 พ.ค. 63 

จ านวนผู้ที่ถูกกักกัน/ผู้กักกันตนเอง 211 633 146 

การเดินทาง    

ต่างประเทศ 3 9 3 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัด
พ้ืนที่เสี่ยง 

193 510 86 

จังหวัดอ่ืน ๆ  0 112 60 

ความเสี่ยงอ่ืน ๆ    

สนามไก่ชน 0 2 0 

อยู่ในเกณฑ์สอบสวนโรค 15 0 0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา ประกอบด้วย ประชาชนที่อยู่ใน 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่ง
รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังในตารางที่ 2-4 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อาชีพ อายุ และระดับการศึกษา (n=200) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 

เพศ   

หญิง 140 70.0 

ชาย 60 30.0 

อาชีพ   

รับจ้าง 90 45.0 

ค้าขาย/ธุรกิจ 47 23.5 

นักเรียน/ นักศึกษา 12 6.0 

รับราชการ 11 5.5 

พนักงานบริษัท 7 3.5 

รัฐวิสาหกิจ 2 1.0 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 31 15.5 

อายุ (ปี)   

≤ 30 35 17.5 

31-40 31 15.5 

41-50 42 21.0 

51-60 52 26.0 

> 60 40 20.0 

อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46.1 (14.3) ปี ค่ามัธยฐาน 47.5 ปี พิสัย 18–70 ปี                             
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อาชีพ อายุ และระดับการศึกษา (n=200) 
(ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 51 25.5 

มัธยมศึกษา 51 25.5 

ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 27 13.5 

ปริญญาตรี 63 31.5 

สูงกว่าปริญญาตรี 8 4.0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.0 ประกอบอาชีพ
รับจ้างมากที่สุดร้อยละ 45.0 มีอายุ 51-60 ปี มากที่สุดร้อยละ 26.0 อายุเฉลี่ย 46.1 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร้อยละ 25.5 เท่ากัน 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก พ้ืนที่บ้าน ฐานะทางครอบครัว 
และการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล  (n=200)  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 
จ านวนสมาชิก   

1-2 51 25.5 
3-4 93 46.5 
5-6 48 24.0 
> 6 8 4.0 

จ านวนสมาชิกเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4 (2) คน ค่ามัธยฐาน 3 คน พิสัย 1-10 คน                             

จ านวนสมาชิกอายุ < 1 ปี   
ไม่มี 171 85.5 
มี 29 14.5 

1-2 21 72.4 
3-4 7 24.1 
> 4 1 3.5 

      จ านวนสมาชิกอายุ < 1 ปีเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 2 (1) คน  ค่ามัธยฐาน 1 คน พิสัย 1-5 คน                             

จ านวนสมาชิกอายุ > 60 ปี 
  

ไม่มี 95 47.5 
มี 105 52.5 

1-2 102 97.1 
3-4 2 1.9 
> 4 1 1.0 

     จ านวนสมาชิกอายุ > 60 ปีเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 1 (1) คน ค่ามัธยฐาน 3 คน พิสัย 1-5 คน                             

พ้ืนที่บ้านเพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม 
  

ไม่เพียงพอ 19 9.5 
เพียงพอ 181 90.5 

ฐานะทางครอบครัว 
  

ไม่มีรายได้ 11 5.5 
จน 12 6.0 
ปานกลาง 177 88.5 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก พ้ืนที่บ้าน ฐานะทางครอบครัว 
และการได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล  (n=200)  (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 
สมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยา   

ไม่ได้รับ 132 66.0 
ได้รับ 68 34.0 

1 คน 55   80.9 
2 คน 9 13.2 
3 คน 4 5.9 
จ านวนได้รับการเยียวยาเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 1 (1) คน ค่ามัธยฐาน 1 คน พิสัย 1-3 คน                             

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มากที่สุดร้อยละ 
46.5 โดยมีสมาชิกเฉลี่ย 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปีร้อยละ 
85.5 แต่มีสมาชิกในครอบครัวอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีร้อยละ 52.5 โดยส่วนใหญ่มีจ านวน 1-2 คน  
ร้อยละ 97.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บ้านเพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมร้อยละ 90.5 มี
ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 88.5 สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยาร้อยละ 66.0 
ส าหรับครอบครัวที่ได้รับการเยียวยาส่วนใหญไ่ด้รับการเยียวยาจ านวน 1 คนต่อครอบครัวร้อยละ 80.9 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการรับรู้การติดเชื้อ การรับรู้การกักกันโรคโควิด-
19 และการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 (n=200) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน   ร้อยละ 

รับรู้ว่ามีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน 35 18.7 

    จ านวนผู้เคยติดเชื้อในชุมชนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 1 (1) คน ค่ามัธยฐาน 1 คน พิสัย 1-8 คน                             

รับรู้ว่ามีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในชุมชน 102 51.0 

    จ านวนผู้กักกันในชุมชนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3 (3) คน ค่ามัธยฐาน 1 คน พิสัย 1-14 คน                             

มีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว 36 18.0 

    จ านวนผู้กักกันในครอบครัวเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 2 (2) คน ค่ามัธยฐาน 1 คน พิสัย 1-7 คน                             

แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือมีพอใช้ 152 76.0 

พกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 172 86.0 

หน้ากากอนามัยมีพอใช้ 149 74.5 

สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน 196 98.0 

เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 1-2 เมตร ตลอดเวลา 137 68.5 

เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตร ตลอดเวลา 190 95.0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนเพียง 
ร้อยละ 18.7 รับรู้ว่ามีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในชุมชนร้อยละ 51.0 และมีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว 
ร้อยละ 18.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือพอใช้ร้อยละ 76.0 พกแอลกอฮอล์ท า
ความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 86.0  มีหน้ากากอนามัยพอใช้ร้อยละ 74.5 สวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 98.0 เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตรตลอดเวลาร้อยละ 
95.0 แต่เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 1-2 เมตรตลอดเวลาเพียงร้อยละ 68.5 
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 

 การศึกษาครั้งนี้ สอบถามการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง จ านวน 200 คน ซึ่งรายละเอียดของการปฏิบัติแสดงดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเอง (n=200) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติ 
ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ท่ีถูกกักกันหรือ   

ผู้กักกันตนเอง 
ใช่ ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านี้ 189 94.5 186 93.0 

2. ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม ร่วมกับคนเหล่านี้ 188 94.0 184 92.0 

3. ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลังพูดคุยกับ
คนเหล่านี้ทุกครั้ง 

184 92.0 179 89.5 

4. สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมของคนเหล่านี้ 182 91.0 181 90.5 

5. ไม่สัมผัสร่างกายคนเหล่านี้ 181 90.5 172 86.0 

6. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 180 90.0 172 86.0 

7. ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลัง
รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

177 88.5 175 87.5 

8. สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง/แยกบ้านกับผู้อื่น 175 87.5 171 85.5 

9. ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อน
รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

174 87.0 173 86.5 

10. แนะน าวิธีป้องกันการติดเชื้อ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้คน
เหล่านี้ 

174 87.0 172 86.0 

11. พูดคุยกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 172 86.0 177 88.5 

12. ปลอบใจพูดคุยให้ก าลังใจคนเหล่านี้ 172 86.0 171 85.5 

13. สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของคนเหล่านี้ 155 77.5 152 76.0 

14. ไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับคนเหล่านี้ 155 77.5 149 74.5 

15. ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวคนเหล่านี้ 152 76.0 151 75.5 

 



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

16 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน 
ตนเอง (n=200) (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติ 

ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    
โรคโควิด-19 

ต่อผู้ท่ีถูกกักกันหรือ   
ผู้กักกันตนเอง 

ใช่ ใช่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

16. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้าน
ร่วมกับคนเหล่านี้ 

144 72.0 136 68.0 

17. ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก่คนเหล่านี้ 133 66.5 135 67.5 

18. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 
1-2 เมตร 

131 65.5 129 64.5 

19. ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านี้  125 62.5 125 62.5 

20. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกิจกรรม 110 55.0 109 54.5 

21. ไม่พูดคุยกับคนเหล่านี้ 109 54.5 101 50.5 

22. ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 86 43.0 84 42.0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 
จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง โดยการปฏิบัติที่มากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 94.5) และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเอง (ร้อยละ 93.0) ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม ร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 94.0) และผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง (ร้อยละ 92.0) ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งหลังพูดคุย
กับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 92.0) และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง (ร้อยละ 89.5) นอกจากนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณสองในสาม สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของผู้ที่เคยติดเชื้อโรค    
โควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเอง ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 และผู้ที่
ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และไม่ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้านร่วมกับผู้ที่เคย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ส่วนกลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเข้าร่วมกิจกรรม ไม่พูดคุยกับผู้ที่
เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และต่อต้านการให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน แต่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปลอบใจพูดคุย
ให้ก าลังใจผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 86.0) และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง (ร้อยละ 85.5) และ
กลุม่ตัวอย่างมากกว่าครึ่ง ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 
66.5) และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง (ร้อยละ 67.5)  
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ส่วนที่ 4  ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง ประเมินโดยใช้แบบวัดความรู้ จ านวน 
20 ข้อ ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 6-7  
 
ตารางท่ี 6 คะแนนความรู้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง (n=200) 

คะแนน ระดับความรู้                     จ านวน ร้อยละ 

≤ 10 ต่ า 13 6.5 

11-15 ปานกลาง 143 71.5 

16-20 สูง 44 22.0 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 14.0 (2.3) คะแนน ค่ามัธยฐาน 14.0 คะแนน พิสัย 0-19 คะแนน                             

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563, คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับ
ปานกลาง (11-15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 71.5 โดยมีคะแนนความรู้เฉลี่ย 14.0 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.3 คะแนน) 
 

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ถูกต้อง                             
จ าแนกตามรายข้อ (n=200) 

ข้อ กิจกรรม 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

1. วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ละอองฝอยจากการไอจาม 188 94.0 

2. ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ใน
ร่างกาย และสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ 

181 90.5 

3. ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถรักษาให้หายได้ 172 86.0 

4. ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 
ในร่างกาย และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ 

164 82.0 

5. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่ได้แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ตลอดชีวิต 144 72.0 

6. โรคโควิด-19 ไม่ได้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้น 53 26.5 
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ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ถูกต้อง                             
จ าแนกตามรายข้อ (n=200) (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 
ตอบถูกต้อง 

จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ด้านการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 

7. การสวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรค
โควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 

192 96.0 

8. การเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  1-2 เมตร ช่วยลดความ
เสี่ยงของการติดเชื้อ 

192 96.0 

9. คนในชุมชนสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถกูกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 

190 95.0 

10. จ าเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวัง
โรคโควิด-19 

173 86.5 

11. การใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้านร่วมกับผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

163 81.5 

12. การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

163 81.5 

13. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-
19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

158 79.0 

14. การสัมผัสร่างกายผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

157 78.5 

15. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผลการตรวจเชื้อโรค 
โควิด-19 เป็นลบ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 น้อย 

147 73.5 

16. การล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สามารถป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือ
เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 

132 66.0 

17. การใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  

104 52.0 

18. การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อไม่ใช่วิธีการส าคัญที่ช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด-19  45 22.5 

19. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ส าคัญ 39 19.5 

20. รัฐบาลไมค่วรให้ทุกชุมชน/หมู่บา้นรณรงค์ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด-19  

26 13.0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้พ้ืนฐานที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้แก่ วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ละอองฝอยจากการไอจาม   
ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ในร่างกาย และสามารถแพร่
เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถรักษาให้หายได้ และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวัง
โรคโควิด-19 อาจไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในร่างกาย และไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ส่วนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ โรคโควิด-19 ไม่ได้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คน
เท่านั้น  

ส าหรับความรู้ด้านการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 
80 มีความรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อ
โรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ การเว้นระยะห่างระหว่างตนเอง
กับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 1-2 เมตร ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ คนในชุมชนสามารถป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 
จ าเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 การใช้โต๊ะ 
เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้านร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรค    
โควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง
เพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่วนความรู้ด้านการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าร้อยละ 30 มีความรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่ การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยา
ฆ่าเชื้อไม่ใช่วิธีการส าคัญที่ช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่วิธีการป้องกันการ
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ส าคัญ และรัฐบาลไม่ควรให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านรณรงค์ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อโรคโควิด-19 
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ส่วนที่ 5 ทัศนคติต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 

 การประเมินทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติต่อผู้ที่เคยตดิเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง (n=200) 

ข้อ กิจกรรม 

ทัศนคติ 
ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ท่ีถูกกักกันหรือ      

ผู้กักกันตนเอง 
เห็นด้วย เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมั่วสุมดื่มสุรา หรือเสพสาร
เสพติดกับเพ่ือน 

191 95.5 189 94.5 

2. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการให้บริการนวดแก่ผู้ติดเชื้อ 190 95.0 186 93.0 

3. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปเที่ยวสถานบันเทิง 189 94.5 186 93.0 

4. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการขับรถแท็กซี่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ 189 94.5 182 91.0 

5. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการเป็นไกด์ทัวร์ให้แก่ผู้ติดเชื้อ 187 93.5 185 92.5 

6. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือหลับนอน
กับผู้ติดเชื้อ 

186 93.0 181 90.5 

7. บริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ของคนเหล่านี้ต้องได้รับการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อ 

186 93.0 177 88.5 

8. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปสนามมวย 184 92.0 179  89.5 

9. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปบ่อนไก่ 184 92.0 180 90.0 

10. ไดร้ับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง 183 91.5 180 90.0 

11. เป็นบุคคลที่น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว 175 87.5 169 84.5 

12. เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

174 87.0 175 87.5 

13. เป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

172 86.0 169 84.5 

14. เป็นบุคคลที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม 154 77.0 146 73.0 

15. เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วร่างกายก่อนเข้ามาอยู่
ร่วมกับคนในชุมชน 

146 73.0 140 70.0 
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ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง (n=200) (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

ทัศนคติ 

ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    
โรคโควิด-19 

ต่อผู้ท่ีถูกกักกันหรือ      
ผู้กักกันตนเอง 

เห็นด้วย เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

16. เป็นบุคคลที่ท าให้ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขที่จะไปดูแลผู้ป่วย
โรคอ่ืน 

112 56.0 104 52.0 

17. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในครอบครัวถูกเพ่ือนบ้านรังเกียจ 111 55.5 111 55.5 
18. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในสังคมเดือดร้อน 107 53.5 101 50.5 
19. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในชุมชน/หมู่บ้านถูกรังเกียจ 101 50.5 102 51.0 
20. เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย 87 43.5 83 41.5 
21. เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน 74 37.0 74 37.0 
22. เป็นบุคคลที่คนในชุมชนไม่ควรคบหา ไปมาหาสู่ 63 31.5 66 33.0 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางลบต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือ
ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองในหลายประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่าผู้ที่เคย  
ติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากพฤติกรรมการ  
มั่วสุมในสถานที่อโคจร และมีความเห็นว่าการได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อเกิดจากการไม่ รับผิดชอบต่อ
ตนเอง นอกจากนี้มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่
น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 84.5 ตามล าดับ แต่มีทัศนคติทางบวก คือ           
มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัว
ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 
87.0 และ 87.5 ตามล าดับ และเป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้ านร่างกายและ
จิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 84.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่ท าให้คนใน
ชุมชน/หมู่บ้านถูกรังเกียจ คิดเป็นร้อยละ 50.5 และ 51.0 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 41.5 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 เท่ากัน และเป็นบุคคลที่คนในชุมชนไม่ควรคบหาไปมาหาสู่ คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ 
33.0 ตามล าดับ 



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

22 
 

ส่วนที่ 6  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ กับการปฏิบัติในการป้องกันโรค
โควิด-19 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และทัศนคติ ที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 
ของกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9-16  ส าหรับตัวแปรอื่น ๆ ทีไ่ม่พบความสัมพันธ์กับการปฏิบัติ
ในการป้องกันโรคโควิด-19 ไม่มีการน าเสนอในผลการวิจัย 

ตารางท่ี 9 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ อายุ ฐานะทางครอบครัว และการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ใน
ชุมชน กับความเพียงพอของแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ (n=200) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความเพียงพอของแอลกอฮอล์ Chi-square 

test 
 

p-value 
ไม่เพียงพอ เพียงพอ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ     13.490 .023* 
รับจ้าง 20 10.0 70 35.0   
ค้าขาย/ธุรกิจ 9 4.5 38 19.0   
นักเรียน/ นักศึกษา 1 0.5 11 5.5   
รับราชการ 1 0.5 10 5.0   
พนักงานบริษัท 1 0.5 6 3.0   
รัฐวิสาหกิจ 0 0.0 2 1.0   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 16 8.0 15 7.5   

อายุ (ปี)     13.212 .010 
≤ 30 5 2.5 30 15.0   
31-40 5 2.5 26 13.0   
41-50 6 3.0 36 18.0   
51-60 15 7.5 37 18.5   
> 60 17 8.5 23 11.5   

ฐานะทางครอบครัว     16.978 .000* 
ไม่มีรายได้ 7 3.5 4 2.0   
จน 7 3.5 5 2.5   
ปานกลาง 34 17.0 143 71.5   

การรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 
ในชุมชน 

    7.888 .005 

ไม่รับรู้ 32 16.0 66 33.0   
รับรู้ 16 8.0 86 43.0   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563   * = Fisher’s exact test 
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จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า อาชีพ อายุ ฐานะทางครอบครัว และการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-
19 ในชุมชน มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยอาชีพที่มีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือไม่เพียงพอมากที่สุดคือรับจ้าง ร้อยละ 10 และไม่ได้
ประกอบอาชีพร้อยละ 8.0 จากทั้งหมด (ร้อยละ 24.0) และพบว่าการมีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือไม่
เพียงพอเพ่ิมข้ึนตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น แตพ่บว่าฐานะทางครอบครัวที่ดีข้ึน และการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-
19 ในชุมชนมีสัดส่วนความเพียงพอของแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือเพ่ิมข้ึน  

ตารางท่ี 10 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา และฐานะทางครอบครัว กับการพกแอลกอฮอล์ท าความ
สะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน (n=200) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การพกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ    
ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 

Chi-square 
test 

 

p-value 

ไม่ใช่ ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา     9.628 .047 
ประถมศึกษา 9 4.5 42 21.0   
มัธยมศึกษา 9 4.5 42 21.0   
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 0 0.0 27 13.5   
ปริญญาตรี 7 3.5 56 28.0   
สูงกว่าปริญญาตรี 3 1.5 5 2.5   

ฐานะทางครอบครัว     18.610 .000* 
ไม่มีรายได้ 7 3.5 4 2.0   
จน 3 1.5 9 4.5   
ปานกลาง 18 9.0 159 79.5   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563,  * = Fisher’s exact test 

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษา และฐานะทางครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการพก
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น และฐานะทางครอบครัวที่ดีขึ้น มีสัดส่วนการพกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออก
จากบ้านเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ กับความเพียงพอของหน้ากากอนามัย (n=200) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความเพียงพอของหน้ากากอนามัย Fisher’s 

exact test  
p-value 

ไม่เพียงพอ เพียงพอ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ     16.993 .005 
รับจ้าง 18 9.0 72 36.0   
ค้าขาย/ธุรกิจ 12 6.0 35 17.5   
นักเรียน/ นักศึกษา 1 0.5 11 5.5   
รับราชการ 1 0.5 10 5.0   
พนักงานบริษัท 5 2.5 2 1.0   
รัฐวิสาหกิจ 0 0.0 2 1.0   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 14 7.0 17 8.5   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความเพียงพอของหน้ากากอนามัยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอาชีพที่มีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอมากที่สุดคือรับจ้าง ร้อยละ 9.0 และ
ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 7.0 จากทั้งหมด (ร้อยละ 25.5) 
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ตารางที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว กับการไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูก
กักกันโรคโควิด-19 (n=200) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกัน 
โรคโควิด-19 

Chi-square 
test 

 

p-value 

ไม่ใช่ ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ใน
ครอบครัว 

    13.872 .000 

ไมมี่ 33 16.5 131 65.5   
มี 18 9.0 18 9.0   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า การมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการไม่
ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูก
กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวมีสัดส่วนการไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกันโรคโควิด -19 น้อยกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-
19 ในครอบครัวมีสัดส่วนการใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ถูกกักกัน
โรคโควิด-19 ในครอบครัว 
 

ตารางที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว กับการไม่สัมผัสร่างกายผู้ถูก
กักกันโรคโควิด-19 (n=200) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การไม่สัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกัน 
โรคโควิด-19 

Chi-square 
test 

 

p-value 

ไม่ใช่ ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ใน
ครอบครัว 

    4.412 .036 

ไม่มี 19 9.5 145 72.5   
มี 9 4.5 27 13.5   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
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จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า การมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการไม่
สัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูก
กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวมีสัดส่วนการไม่สัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ใน
ครอบครัวมีสัดส่วนการสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19  มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-
19 ในครอบครัว 
 

ตารางท่ี 14 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับการเว้นระยะห่างทางสังคม (n=200) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 
1-2 เมตร ตลอดเวลา 

Fisher’s 
exact test 

 

p-value 

ไม่ใช่ ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับความรู้ คะแนน     6.092 .038 
ต่ า < 10 2 1.0 11 5.5   
ปานกลาง 11-15 4 2.0 139 69.5   
สูง 16-20 4 2.0 40 20.0   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
 

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตร 
ตลอดเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้เพ่ิมขึ้นมีสัดส่วนการ
เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร ตลอดเวลามากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้ระดับต่ า 
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ตารางท่ี 15 ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 (n=200) 
 

ปัจจัย 

การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 
เว้นระยะห่าง */ 

พื้นที่เพียงพอ
ในการเว้น
ระยะห่าง** 

มีแอลกอฮอล์
เพียงพอ 

พกแอลกอฮอล์
ติดตัว 

สวมหน้ากาก 
เมื่อออกบ้าน 

การปฏิบัตติ่อ
ผู้เคยติดเชื้อ
ภาพรวม 

การปฏิบัตติ่อผู้
ถูกกักกัน
ภาพรวม 

r p-value r p-value r p-value r p-value r p-value r p-value 

ระดับ
การศึกษา* 

.168 .05 .140 .05         

เศรษฐานะทาง
สังคม** 

.273 .01 .312 .01 .317 .01 .173 .05     

การรับรู้ว่ามีผู้
ถูกกักกันใน
ชุมชน 

  .199 .01         

ทัศนคติ         .388 .01 .379 .01 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล และทัศนคติ ดังนี้คือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม  (r=0.168, p=0.05) และมีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ
เพียงพอ (r=0.140, p=0.05) นอกจากนี้พบว่าเศรษฐานะทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 คือ มีพ้ืนที่อยู่อาศัยเพียงพอในการเว้นระยะห่างทางสังคม  ( r=0.273, p=0.01) มี
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือเพียงพอ (r=0.312, p=0.01) พกแอลกอฮอล์เจลติดตัว (r=0.317, p=0.01) 
และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน (r=0.173, p=0.05) อีกท้ังยังพบว่าการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันในชุมชน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือเพียงพอ ( r=0.199, p=0.01) นอกจากนี้
พบว่าทัศนคติต่อการป้องกันการติดเชื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ที่เคย
ติดเชื้อ (r=0.388, p=0.01) และผู้ถูกกักกัน (r=0.379, p=0.01) 
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ตารางท่ี 16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 (n=200) 
 

ปัจจัย 

การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 
ไม่ใช้ห้องน้ าร่วม 
กับผู้ถูกกักกัน 

ไม่สัมผัสร่างกาย     
ผู้ถูกกักกัน 

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
ผู้เคยติดเชื้อ 

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 
ผู้ถูกกักกัน 

r p-value r p-value r p-value r p-value 
การมีผู้ถูกกักกัน    

ในครอบครัว 
- .263 .01  - .149 .05     

ความรู้     - .254 .01 - .158 .01 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว และความรู้ ดังนี้คือ การมีผู้ถูกกักกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 คือ การไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกัน (r= -0.263, p=0.01) และ
การไม่สัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกัน (r= -0.149, p=0.05) นอกจากนี้ยังพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบกับการ
ให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อ (r= -0.254, p=0.01) และผู้ถูกกักกัน (r= -0.158, p=0.01) ก่อน
เข้ามาอยู่ร่วมกับคนในชุมชน  
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ส่วนที่ 7  ผลกระทบจากการะบาดของโรคโควิด-19 

 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายด้าน ดังนี้คือ 
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม/
ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน ด้านความปลอดภัยในชุมชน ด้านการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน ด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรค และด้านจิตใจ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 17 ส าหรับผลกระทบด้านการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ าแนกตามระดับของผลกระทบ และความสัมพันธ์ระหว่าง
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับผลกระทบด้านการศึกษา จ าแนกตามรายด้าน แสดงดังตารางที่ 18-19 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จ าแนกตาม
รายด้าน (n=200) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับผลกระทบ 

ไม่กระทบ น้อย ปานกลาง มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ     
1. ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง 10(5.0) 5(2.5) 25(12.5) 160(80.0) 
2. รายได้ไม่พอใช้ 7(3.5) 7(3.5) 30(15.0) 156(78.0) 
3. ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากการเรียน/ท างานที่บ้าน 7(3.5) 9(4.5) 32(16.0) 152(76.0) 
4. ถูกหยุดงาน พักงานชั่วคราว 18(9.0) 8(4.0) 32(16.0) 142(71.0) 
5. ถูกเลิกจ้าง ตกงาน 26(13.0) 12(6.0) 27(13.5) 135(67.5) 
6. ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ 

และวัสดุอ่ืนที่ใช้ในการป้องกันการติดโรคโควิด-19  
21(10.5) 29(14.5) 76(38.0) 74(37.0) 

7. รายได้เพ่ิมข้ึนจากให้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่ม 48(24.0) 48(24.0) 32(16.0) 72(36.0) 
8. รายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายของออนไลน์ 61(30.5) 58(29.0) 39(19.5) 42(21.0) 

ผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
1. การเดินทางไปต่างจังหวัด 20(10.0) 21(10.5) 32(16.0) 127(63.5) 
2. การรับประทานอาหารนอกบ้าน 7(3.5) 22(11.0) 45(22.5) 126(63.0) 
3. การไปร้านเสริมสวย สระผม ท าผม 12(6.0) 25(12.5) 41(20.5) 122(61.0) 
4. การไปชอปปิงหรือไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า 12(6.0) 18(9.0) 54(27.0) 116(58.0) 
5. การเดินทางไปต่างประเทศ 45(22.5) 20(10.0) 21(10.5) 114(57.0) 
6. การออกก าลังกายนอกบ้าน 8(4.0) 22(11.0) 61(30.5) 109(54.5) 
7. การไปซื้อของใช้ การจ่ายตลาด 7(3.5) 5(2.5) 84(42.0) 104(52.0) 
8. การดูหนัง ฟังเพลงนอกบ้าน 24(12.0) 37(18.5) 45(22.5) 94(47.0) 
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ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จ าแนก
ตามรายด้าน (n=200) (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับผลกระทบ 
ไม่กระทบ น้อย ปานกลาง มาก 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9. การสังสรรค์กับเพ่ือนนอกบ้าน 12(6.0) 29(14.5) 51(25.5) 108(54.0) 
10. การพบปะเพ่ือนสนิท 15(7.5) 30(15.0) 72(36.0) 83(41.5) 
11. การใช้บริการธนาคาร 31(15.5) 43(21.5) 67(33.5) 59(29.5) 
12. การพบปะแฟน/คู่รัก 37(18.5) 32(16.0) 77(38.5) 54(27.0) 
13. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดรับยา 45(22.5) 34(17.0) 67(33.5) 54(27.0) 
ผลกระทบต่อครอบครัว     
1. การขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 41(20.5) 27(13.5) 53(26.5) 79(39.5) 
2. การขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ 38(19.0) 29(14.5) 56(28.0) 77(38.5) 
3. การขาดผู้ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก 41(20.5) 29(14.5) 57(28.5) 73(36.5) 
4. ความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมข้ึน 25(12.5) 47(23.5) 59(29.5) 69(34.5) 
5. การช่วยลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 39(19.5) 48(24.0) 68(34.0) 45(22.5) 
6. การทะเลาะกับแฟน/คู่รัก 68(34.0) 49(24.5) 50(25.0) 33(16.5) 
7. การไม่กล้านอนกับคู่รัก สามี/ภรรยา 58(29.0) 53(26.5) 58(29.0) 31(15.5) 
8. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดลง 71(35.5) 40(20.0) 59(29.5) 30(15.0) 
9. ความรุนแรงในบ้าน/ที่พักเพ่ิมขึ้น 57(28.5) 66(33.0) 49(24.5) 28(14.0) 
10. การเลิก/หย่าร้างกับแฟน/คู่รัก 90(45.0) 48(24.0) 38(19.0) 24(12.0) 
ผลกระทบด้านวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน     
1. การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 13(6.5) 23(11.5) 41(20.5) 123(61.5) 
2. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  23(11.5) 19(9.5) 59(29.5) 99(49.5) 
3. การลงแขกหรือเอาแรงช่วยกันในชุมชน 36(18.0) 18(9.0) 54(27.0) 92(46.0) 
4. สัมพันธภาพของคนในชุมชนลดลง 37(18.5) 37(18.5) 71(35.5) 55(27.5) 
5. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมลดลง 41(20.5) 45(22.5) 74(37) 40(20.0) 

ผลกระทบด้านความปลอดภัยในชุมชน     
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง 28(14.0) 47(23.5) 45(22.5) 80(40.0) 
2. การดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติดในชุมชนลดลง 28(14.0) 52(26.0) 43(21.5) 77(38.5) 
3. การติดตามตรวจสอบการกักตัวของผู้เดินทางจากพ้ืนที่อ่ืน 29(14.5) 26(13.0) 72(36.0) 73(36.5) 
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ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 จ าแนก
ตามรายด้าน (n=200) (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับผลกระทบ 
ไม่กระทบ น้อย ปานกลาง มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. การห้ามออกบ้านหลังเวลา 22.00 น. 46(23.0) 37(18.5) 48(24.0) 69(34.5) 
5. การติดตามตรวจสอบการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 31(15.5) 36(18.0) 73(36.5) 60(30.0) 
6. การปิดการเข้าออกในชุมชน 24(12.0) 36(18.0) 81(40.5) 59(29.5) 
7. การเล่นการพนันในชุมชนลดลง 43(21.5) 55(27.5) 47(23.5) 55(27.5) 
8. การจัดหาคนอยู่เวรยามในชุมชน 32(16.0) 62(31.0) 64(32.0) 42(21.0) 
9. การท าร้ายร่างกายลดลง 46(23.0) 59(29.5) 57(28.5) 38(19.0) 
10. การลักขโมยในชุมชน/ในหมู่บ้านลดลง 41(20.5) 70(35.0) 52(26.0) 37(18.5) 
11. การคุกคามทางเพศลดลง 42(21.0) 62(31.0) 63(31.5) 33(16.5) 
ผลกระทบด้านการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน     
1. นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้าลง 23(11.5) 15(7.5) 40(20.0) 122(61.0) 
2. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต

ส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ 
29(14.5) 19(9.5) 66(33.0) 86(43.0) 

3. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา
ในการเรียน/การสอบออนไลน์ 

32(16.0) 24(12.0) 58(29.0) 86(43.0) 

4. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/การ
สอบออนไลน์ 

35(17.5) 21(10.5) 67(33.5) 77(38.5) 

5. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบ
ออนไลน์ 

30(15.0) 28(14.0) 66(33.0) 76(38.0) 

ผลกระทบด้านสุขภาพและการป้องกันโรค     
1. การขาดแคลนหน้ากากอนามัย 15(7.5) 29(14.5) 55(27.5) 101(50.5) 
2. การขาดแคลนแอลกอฮอล์เจล 14(7.0) 32(16.0) 57(28.5) 97(48.5) 
3. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 16(8.0) 29(14.5) 72(41.5) 83(41.5) 
4. การจัดหาอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 25(12.5) 24(12.0) 77(38.5) 74(37.0) 
5. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดผ่าตัด 53(26.5) 28(14.0) 46(23.0) 73(36.5) 
6. การเข้ารับบริการทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วย 23(11.5) 31(15.5) 77(38.5) 69(34.5) 
7. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดตรวจ  31(15.5) 35(17.5) 72(36.0) 62(31.0) 
      



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

32 
 

ตารางที่ 17 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จ าแนก
ตามรายด้าน (n=200) (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับผลกระทบ 
ไม่กระทบ น้อย ปานกลาง มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผลกระทบด้านจิตใจ     

1. ความเครียดจากการเลิกจ้าง/ตกงาน 20(10.0) 24(12.0) 29(14.5) 127(63.5) 

2. ความเครียดจากการหยุดงาน/พักงาน 16(8.0) 17(8.5) 42(21.0) 125(62.5) 

3. วิตกกังวลว่าจะหางานท าไม่ได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น 19(9.5) 22(11.0) 35(17.5) 124(62.0) 

4. วิตกกังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง 20(10.0) 18(9.0) 40(20.0) 122(61.0) 

5. ภาวะซึมเศร้าจากการไม่ได้พบปะผู้คน 23(11.5) 39(19.5) 60(30.0) 78(39.0) 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

 จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมาก 
มากที่สุด คือ ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง (ร้อยละ 80.0) รายได้ไม่พอใช้ (ร้อยละ 78.0) ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจาก
การเรียนหรือท างานที่บ้าน (ร้อยละ 76.0) ถูกพักงานชั่วคราว (ร้อยละ 71.0) และถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 67.5) 
รองลงมาคือ ผลกระทบทางด้านสังคม โดยมีผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก มากที่สุด คือ การเดินทางไปต่างจังหวัด (ร้อยละ 63.5) การรับประทานอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 
63.0) การไปร้านเสริมสวย (ร้อยละ 61.0) การไปชอปปิงหรือไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 58.0)  

 ส่วนผลกระทบต่อครอบครัวในระดับมาก มากที่สุด คือ การขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงร้อยละ 39.5 
การขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุร้อยละ 38.5 การขาดผู้ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็กร้อยละ 36.5 และเกิดความตึงเครียดใน
บ้านเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.5 นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความรุนแรงในบ้านหรือที่พักเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 14.0 
และการเลิกหรือหย่าร้างกับแฟนหรือคู่รักร้อยละ 12.0 

 ส าหรับผลกระทบด้านการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและด้านการศึกษาพบว่า 
ส่งผลกระทบด้านการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในระดับมาก มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 
รองลงมาคือ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร้อยละ 49.5 และการลงแขกหรือเอาแรงช่วยกันในชุมชน   
ร้อยละ 46.0 ส่วนด้านการศึกษาส่งผลกระทบให้นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้าลงร้อยละ 61.0 ไม่มี
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ร้อยละ 43.0 ไม่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาในการเรียน/การสอบออนไลน์ร้อยละ 43.0 ไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ 
ร้อยละ 38.5 และไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ร้อยละ 38.0  
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 ผลกระทบด้านสุขภาพและการป้องกันโรคที่ได้รับผลกระทบในระดับมาก มากที่สุด คือ การขาด
แคลนหน้ากากอนามัยร้อยละ 50.5 และการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลร้อยละ 48.5 ส่วนผลกระทบทางด้าน
จิตใจ คือ ความเครียดจากการเลิกจ้าง/ตกงานร้อยละ 63.5 ความเครียดจากการหยุดงาน/พักงานร้อยละ 
62.5 วิตกกังวลว่าจะหางานท าไม่ได้ร้อยละ 62.0 วิตกกังวลว่าจะถูกเลิกจ้างร้อยละ 61.0 และมีภาวะซึมเศร้า
จากการไม่ได้พบปะผู้คนสูงถึงร้อยละ 39.0 

 เมื่อน าข้อมูลผลกระทบด้านการศึกษามาท าการวิเคราะห์กลุ่มย่อย (subgroup analysis) โดย
วิเคราะห์ผลกระทบด้านการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษากับผลกระทบด้านการศึกษา จ าแนกตามรายด้าน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้รับผลกระทบด้านการศึกษาในระดับมาก แต่
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษากับผลกระทบด้านการศึกษา รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 18-19 
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ตารางท่ี 18 ผลกระทบด้านการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จ าแนกตามรายข้อและ
ระดับของผลกระทบ (n=12) 

ผลกระทบด้านการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ส าเร็จการศึกษาช้าลง   
ไม่กระทบ 1 8.3 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 0 0.0 
มาก 11 91.7 

ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ส าหรับ
การเรียน/การสอบออนไลน์ 

  

ไม่กระทบ 0 0.0 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 4 33.3 
มาก 8 66.7 

ไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาใน
การเรียน/การสอบออนไลน์ 

  

ไม่กระทบ 0 0.0 
น้อย 1 8.3 
ปานกลาง 5 41.7 
มาก 6 50.0 

ไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/การสอบ
ออนไลน์ 

  

ไม่กระทบ 1 8.3 
น้อย 0 0.0 
ปานกลาง 5 41.7 
มาก 6 50.0 

ไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์   
ไม่กระทบ 1 8.3 
นอ้ย 1 8.3 
ปานกลาง 2 1.0 
มาก 8 66.7 

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง   
(ร้อยละ 50.0-91.7) ได้รับผลกระทบด้านการศึกษาในระดับมากทุกด้าน โดยส่งผลกระทบท าให้ส าเร็จ
การศึกษาช้าลงในระดับมากสูงที่สุด ร้อยละ 91.7 รองลงมาคือ ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ส าหรับ 
การเรียน/การสอบออนไลน์และไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่ากัน 
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ตารางท่ี 19 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพนักเรียนและนักศึกษา กับผลกระทบด้านการศึกษา จ าแนกตามราย
ด้าน (n=200) 

 

ผลกระทบด้านการศึกษา 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา Fisher’s 

exact test  
p-value 

ไม่ใช่ ใช่ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ส าเร็จการศึกษาช้าลง     4.560 .159 
ไม่กระทบ 22 11.0 1 0.5   
น้อย 15 7.5 0 0.0   
ปานกลาง 40 0.5 0 0.0   
มาก 111 55.5 11 5.5   

ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต
ส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ 

    3.602 .262 

ไม่กระทบ 29 14.5 0 0.0   
น้อย 19 9.5 0 0.0   
ปานกลาง 62 31.0 4 2.0   
มาก 78 39.0 8 4.0   

ไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหา
ในการเรียน/การสอบออนไลน์ 

    2.796 .411 

ไม่กระทบ 32 16.0 0 0.0   
น้อย 23 10.5 1 0.5   
ปานกลาง 53 26.5 5 2.5   
มาก 80 40.0 6 3.0   

ไม่มีอินเทอร์เน็ต ส าหรับการเรียน/การ
สอบออนไลน์ 

    1.929 .572 

ไม่กระทบ 34 17.0 1 0.5   
น้อย 21 10.5 0 0.0   
ปานกลาง 62 31.0 5 2.5   
มาก 81 40.5 6 3.0   

ไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบ
ออนไลน์ 

 
 

   0.944 .894 

ไม่กระทบ 29 14.5 1 0.5   
น้อย 27 13.5 1 0.5   
ปานกลาง 64 32.0 2 1.0   
มาก 68 34.0 8 4.0   

หมายเหตุ ส ารวจข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 
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จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบด้านการศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ การส าเร็จการศึกษาช้าลง 
การไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ การไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วย
แก้ปัญหาในการเรียน/การสอบออนไลน์ การไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ และการไม่มี
ทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ ไมม่ีความสัมพันธ์ทางสถิตกิับอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  
 

ส่วนที่ 8  การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 การศึกษาครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในประเด็นการน านโยบายมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ที่เกี่ยวกับการ
จัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม การห้ามออกจากบ้าน/ที่พัก เวลากลางคืน การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน การสั่งปิดสถานศึกษา การพ่นยาฆ่าเชื้อ การเยียวยาของรัฐบาล การกักกันและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน ตลอดจนผลกระทบของโรคโควิด-19 ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบทางด้าน
จิตใจ รวมไปถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด -19 ที่ผู้น าชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ให้สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
การน านโยบายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติในชุมชน 
 
การจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน 
 การด าเนินการเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 ในชุมชน 3 
แห่ง มีดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือประชุมหารือและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีนายกเทศมนตรี เป็นประธาน ส่วนคณะท างานของเทศบาลแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ซึ่งคณะท างานหลัก 
ได้แก่ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริม
สาธารณสุข ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศกิจ  

2. จัดระบบและก าหนดแนวปฏิบัติเพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดระยะห่างในที่ท างาน    
การจัดประชุม และการแจกสิ่งของแก่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งหากผู้ใจบุญต้องการบริจาคสิ่งของให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แต่ถ้าสิ่งของมีจ านวนไม่มาก 100-200 ชุด และมา
แจกในจุดที่เทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ สามารถแจ้งได้ในเช้าวันที่ จะแจกสิ่งของ ทั้งนี้เพ่ือทางเทศบาลจะได้
จัดเตรียมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ไปช่วยอ านวยความสะดวก เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ แอลกอฮอล์เจลท าความ
สะอาดมือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่เทศกิจ และต ารวจ เป็นต้น 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เกี่ยวกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม โดย
ประชาสัมพันธ์ในวารสารเวียงพิงค์ ซึ่งออกเป็นประจ าทุกเดือน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับ ใบปลิว       รถ
ประชาสัมพันธ์ และหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
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4. ส ารวจร้านอาหาร ตลาดสด แพงลอย ที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพ่ีอเตรียมรองรับนโยบายคลายล็อค
ของรัฐบาลเรื่องการอนุญาตให้เปิดร้านค้าและสถานบริการได้บางส่วน ผลการส ารวจของเทศบาลแห่งหนึ่ง
พบว่า ถนนคนเดินวันเสาร์ที่ถนนวัวลาย ประตูเชียงใหม่ มีแพงขายสินค้าทั้งสิ้น 800 แผง ถนนคนเดินวัน
อาทิตย์ที่ท่าแพ 1,200 แผง และไนท์บาซาร์ 500 แผง ได้ก าหนดแนวปฏิบัติว่าให้แต่ละแพงห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร ดังนั้นจ านวนแพงในแต่ละแห่งจะลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่ง คือ เปิดขาย 1 แผง และปิด 1 แผง ส่วนการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวให้ทางกลุ่มผู้ค้าไปบริหารจัดการกันเอง ส าหรับร้านอาหารและ
ตลาดสด ทางเทศบาลได้มีแนวปฏิบัติเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นเดียวกัน โดยทางเทศบาลออกตรวจ
เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งในระยะแรกจะด าเนินการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผลการประเมินพบว่า 
ร้านอาหารขนาดใหญ่ให้ความร่วมมือดี  

5. ก าหนดแนวทางการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายในแหล่งชุมชน โดยเฉพาะแหล่งที่มีการ
ชุมนุมของประชาชน ซ่ึงแหล่งชุมนุมท่ีส าคัญมีดังนี้  

5.1 ตลาด ให้เคร่งครัดเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร การสวมหน้ากาก
อนามัย การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ และส าหรับตลาดสดให้ล้างท าความสะอาดทุกวัน
นอกจากนี้ตลาดบางแห่ง จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าออกตลาด โดยมีการวัดไข้ มีการท าฉากพลาสติกกั้น เพ่ือ
รักษาระยะห่างจากผู้ซื้อและผู้ขาย  

5.2 ร้านตัดผม ให้เคร่งครัดเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร การสวมหน้ากาก
อนามัย การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ นอกจากนี้ได้เพ่ิมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดย
ให้มีการนัดมารับบริการล่วงหน้า ผู้ให้บริการต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ( face shield) จดวัน เวลา ชื่อ
และเบอร์โทรศัพท์ผู้รับบริการ และท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมพ้ืนผิวสัมผัสก่อนรับลูกค้ารายต่อไป 

5.3 วัด ให้เคร่งครัดเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร การสวมหน้ากากอนามัย 
และการจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ ในการถวายสิ่งของ การให้พร และกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ใช้
ระยะเวลาให้สั้นที่สุด 

การด าเนินการทั้ง 5 ข้อ ช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้และข้อมูลก่อนเริ่มด าเนินการการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ในชุมชน ท าให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ประกอบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่กลัวการติดเชื้อมาก โดยเฉพาะในระยะแรก ส่งผลให้การปฏิบัติตามมาตรการนี้ดี 
 จากการสัมภาษณ์และการสังเกต สามารถสรุปประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน ได้ดังนี้ 
 1. ร้านค้าริมทางในชุมชน ในช่วงแรกการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถท าได้ 
เนื่องจากควบคุมผู้ซื้อได้ยาก จึงได้จัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ป้องกันการการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด -19 ในชุมชน 
และให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวก แต่ยังสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการ
จัดระเบียบและดูแลตลาดในชุมชน ดังนี้ 
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1.1 ย้ายร้านค้าปลีกที่ขายตามข้างทางทั้งหมดในหมู่บ้าน มาขายภายในวัดที่ทางชุมชนจัดเตรียม
สถานที่ไว้ให้   

1.2 เว้นระยะห่างระหว่างร้านค้า 1-2 เมตร 
1.3 ทุกคนที่เข้ามาในตลาดต้องสวมหน้ากากอนามัย 
1.4 เตรียมอ่างล้างมือ สบู่ล้างมือ และแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือไว้ให้ ที่ทางเข้าตลาด 
1.5 มีการดูแลเรื่องความสะอาดโดยอาสาสมัครซึ่งเป็นประชาชนในชุม ผู้น าชุมชน และพระสงฆ์ 
1.6 นายกเทศมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น 

พยาบาลประจ าเทศบาล อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และเจ้าอาวาส เป็นต้น มาดูแลและ
ตรวจสอบ เป็นประจ าทุกวัน 

1.7 ให้ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันก ากับดูแล หากใครไม่ปฏิบัติตามให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา  
ข้อดี ประชาชนได้ช่วยเหลือกันในชุมชน ได้ซื้อของในราคาถูก และสะดวก เนื่องจากเดินทางมา

สถานที่เดียว แต่สามารถซ้ืออาหารที่ต้องการได้หลายประเภท มีทั้งผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม อาหารปรุงสุกใหม่ และ
ที่ส าคัญท าให้เกิดความรักความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันในชุมชน นอกจากผู้น าชุมชนแล้ว ยังมี
พระสงฆ์ซ่ึงเป็นแหล่งรวมศรัทธาของประชาชนให้ความเอื้อเฟ้ือสถานที่และช่วยดูแลเรื่องความสะอาด 

ปัญหาที่พบ ในระยะแรก ผู้ซื้อและผู้ขายบางคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เจ้าหน้าได้ไปให้
ค าแนะน าถึงความจ าเป็นในการสวมหน้ากากอนามัยว่าเป็นการป้องกันการติดเชื้อสู่ตนเองและครอบครัว และ
ขอความร่วมมือให้กลับไปสวมหน้ากากอนามัย แล้วจึงจะอนุญาตให้เข้ามาในเขตตลาดที่ชุมชนจัดไว้ให้ ซึ่ ง
ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป็นอย่างดี หลังจากผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ไม่พบปัญหาดังกล่าว 

2. ร้านขายอาหารในชุมชน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านอาหารจากการให้นั่งรับประทานในร้าน 
เป็นการซื้อใส่ถุงกลับไปรับประทานที่บ้าน 

ข้อดี ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
ปัญหาที่พบ ขายอาหารได้น้อยลง เนื่องจากไม่สะดวกส าหรับผู้ซื้อที่บ้านอยู่ห่างไกลร้านค้า ปกติ

จะนั่งรับประทานที่ร้าน และอาหารบางประเภทผู้บริโภคต้องการรับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ร้อน ๆ เช่น 
ก๋วยเตี๋ยว ท าให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว  

3. การแจกสิ่งของให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ในชุมชน โดยใน
ชุมชนนี้จะมีการด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ  

3.1 การออกไปแจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ ทางเทศบาลหรือผู้บริจาคเป็น
ผู้จัดเตรียมสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ แล้วออกไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อยู่บนดอยซึ่งมี
ฐานะยากจนและมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว เมื่อมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่มี
รายได้ รวมถึงแจกให้ประชาชนกลุ่มอ่ืนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาล ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
ถึงเดือนเมษายน 2563 มีการด าเนินงาน รวม 3 ครั้ง และจะมีการด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ถ้าสถานการณ์
ยังไม่ดีขึ้นหรือประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยในการออกไปแจก
สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ จะมีการเตรียมการดังนี้ คือ ผู้แจกอาหารและผู้รั บอาหารต้องสวม
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หน้ากากอนามัย ดูแลเรื่องการท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล มีการจัดเก้าอ้ีให้นั่งรอห่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร และมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนมารับของแจก ถ้ามีไข้จะไม่อนุญาตให้เข้ามา ให้นั่งรอ 5 นาที แล้ว
วัดซ้ า ถ้ายังมีไข้อยู่จะประสานกับเจ้าหน้าสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ด าเนินการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน 

3.2 การประกอบอาหาร จากการสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่พบว่า เทศบาลบางแห่งมีการตั้ง
โรงครัว เพ่ือท าอาหารแจกให้ประชาชน โดยนายกเทศมนตรีลงมาช่วยท าอาหารและดูแลการประกอบอาหาร
ด้วยตนเอง พ่อครัวแม่ครัวเป็นอาสาสมัครจากประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ต้นทุนค่าอาหารค่อนข้างต่ าคือ 15-20 
บาทต่อชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วยข้าวสวย 1 ถุง และกับข้าว 2 อย่าง โดยมีกติกาคือ แจกให้ 1 คนต่อ 1 ชุด 
ส าหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีผู้สูงอายุ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เ พ่ือขอรับอาหารเพ่ิมเติมได้ 
นอกจากนี้วัตถุดิบที่เหลือจากการประกอบอาหาร เช่น ผักชะอม ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ต้องการ รวมถึง
อาสาสมัครที่มาช่วยงาน  

ส่วนเทศบาลอีกหนึ่งแห่งพบว่า เป็นแหล่งชุมชนแออัด มีคนไทยที่ฐานะยากจนอยู่บ้าง แต่
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท าความสะอาดตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม และ
โรงพยาบาล เป็นต้น โดยกลุ่มที่ท างานห้างสรรพสินค้าและโรงแรมถูกให้หยุดงานทั้งหมด ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง 
ส่วนกลุ่มที่ท างานโรงพยาบาลจะถูกจ้างแค่เดือนละ 15 วัน ท าให้ไม่มีรายได้มาจ่ายค่าที่พัก หลายคนถูกไล่ออก
จากที่พักและไปขออาศัยอยู่กับเพ่ือนที่ท างานด้วยกัน ส่งผลให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ เพราะ
ห้องพักกว้างเพียง 2 เมตร ยาวเพียง 2 เมตร แต่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 4 คน นอกจากเรื่องที่พักแล้ว ยังมีปัญหา
ส าคัญคือ ไม่มีเงินซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดังนั้นประธาน อสม. จึงเปิดครัวที่บ้านตนเองโดยเริ่มต้นได้รับ
เงินสนับสนุนจากองค์กรในชุมชน 10,000 บาท และหลังจากนั้นใช้เงินบริจาค เพ่ือท าอาหารเลี้ยงผู้ที่ขาดแคลน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว อาหารที่ท าเน้นคุณภาพ สะอาด อร่อย ประหยัด เน้นผัก แต่ก็มีเนื้อหมู และ
ไข่ ผู้ที่มาช่วยเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร คือ ประธาน อสม. และคนในชุมชนที่มีสุขอนามัยที่ดี ไม่มี
โรคติดต่ออันตราย และไม่เป็นโรคเรื้อรังที่รุนแรง ซึ่งมีการคัดกรองโดยประธาน อสม. เพราะบางคนมีน้ าใจแต่
สุขอนามัยไม่ดีหรือมีโรคประจ าตัวที่เป็นอันตราย อาหาร 1 ชุด ประกอบด้วย ข้าว 1 ถุง และกับข้าว 1 อย่าง 
ราคาประมาณ 10 บาทต่อชุด ท าแจกมื้อเย็น วันละประมาณ 150-200 ชุด เพราะคิดว่าอาหารมื้อเช้าและมื้อ
กลางวัน กลุ่มคนเหล่านี้สามารถไปขอรับบริจาคที่อ่ืนได้ อสม. เล่าให้ฟังว่า กลุ่มคนเหล่านี้น่าสงสารมาก     
บางวันออกไปเดินหาอาหารกล่องในจุดที่ประกาศว่าจะมีการแจกอาหารหรือสิ่งของตั้งแต่เช้าถึงเย็น แต่ไม่ได้ก็มี 
บางคนหลงไปถึงอ าเภอแม่ริม หรืออ าเภอหางดง เพราะอ่านภาษาไทยไม่ออกและหลงทิศ ในช่วงแรกที่
ท าอาหารแจกต้องการลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกจึงให้ทุกคนน าภาชนะมาใส่ แต่พบว่าภาชนะสกปรกมาก
และอาจทนความร้อนไม่ได้ จึงใส่ถุงพลาสติกให้ ขณะนี้มีผู้ใจบุญบริจาคเงินให้ซื้อภาชนะใส่อาหาร จึงช่วยแก้ไข
ปัญหาในประเด็นนี้ได้ แต่ไม่ทราบว่าจะมีต้นทุนซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเลี้ยงกลุ่มคนเหล่านี้ได้นานแค่ไหน 
เพราะต้องรอเงินบริจาคเท่านั้น  

การประกอบอาหารในชุมชนอีกหนึ่งแห่ง เป็นข่ายทหาร จะประกอบอาหารโดยก าลังพล มีการ
ดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดอย่างดี ท าอาหารวันละ 500-800 ชุด โดยแจกที่หน้าค่ายกาวิละทุกวัน และ
แจกท่ีกองพลทหารราบที่ 7 อ าเภอแม่ริมทุกวันพุธ ซึ่งเริ่มแจกตั้งแต่เช้า  
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3.3 การตั้งจุดแจกอาหารในชุมชน ซึ่งมีหลายจุด แต่สถานที่หลักคือ วัด โดยในชุมชนแห่งหนึ่ง
จะวัดที่ใช้เป็นสถานที่แจกอาหาร เป็นสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งมีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ดังนั้นจึง
มีการด าเนินมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยผู้แจกอาหารและผู้รับอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการ
จัดระยะการยืนรอให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร โดยท าเครื่องหมายไว้ที่พ้ืนชัดเจน ดูแลเรื่องการท าความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล และมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนมารับอาหาร ถ้ามีไข้จะไม่อนุญาตให้เข้ามา ให้นั่งรอ 
5 นาที แล้ววัดซ้ า ถ้ายังมีไข้อยู่จะประสานกับเจ้าหน้าสาธารณสุขในพ้ืนที่ให้ด าเนินการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน 
อาหารที่น ามาแจกจ่ายได้มาจากการบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี และการบริจาคของผู้มีน้ าใจ  

การด าเนินการในวัด/จุดที่แจกอาหาร มีการวางแผนและประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยตกลง
ท าความเข้าใจกันล่วงหน้าก่อนเริ่มด าเนินการ มีป้ายรณรงค์เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์เจล และการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร (ส าหรับวัดที่มีผู้ปฏิบัติธรรม
ชาวต่างชาติ ป้ายรณรงค์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การด าเนินการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้น า
ชุมชน ตั้งแต่นายกเทศมนตรี พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
เจ้าอาวาส และ อสม. ทุกภาคส่วนมาช่วยกันด าเนินการวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และดูแลเรื่อง
การท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกวัน รวมถึงประชาชนที่มารับอาหารก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ไม่มีการแก่งแย่งกัน มีความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนใน
ชุมชน เป็นภาพที่ประทับใจ 

ข้อดี ได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ที่มีรายได้น้อย หรือผู้ที่ไม่มีรายได้ในชุมชน โดยมีมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนเป็นอย่างดี 

ปัญหาที่พบ ในระยะแรกประชาชนที่มารับสิ่งของไม่เข้าแถว และไม่เว้นระยะห่างทางสังคมอย่าง
น้อย 1-2 เมตร หลังจากให้เจ้าหน้าที่ไปจัดระเบียบพบว่าปัญหาดังกล่าวดีขึ้น แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 

การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ท าไม่ได้หรือท าได้ไม่ดีในบางกรณี เช่น กรณีแม่
พาลูกเล็ก ๆ มารับบริจาคสิ่งของด้วย แม่บางรายต้องอุ้มลูก และโดยธรรมชาติของเด็กจะซุกซน ไม่อยู่นิ่ง ทาง
เจ้าหน้าที่ได้ให้ค าแนะน าว่า กรณีที่ไม่จะเป็นไม่ควรน าเด็กเล็กมาด้วย เพราะเด็กเล็กมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย 
นอกจากนี้ในจุดที่แจกสิ่งของ (อาหาร ถุงยังชีพ) ถ้าสถานที่แจกสิ่งของไม่มีหลังคา ในระหว่างที่รอรับสิ่งของ
ประชาชนจะมาพักรอรวมกันที่ใต้ต้นไม้ เพ่ือบรรเทาความร้อน ท าให้ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ดังนั้นในการ
แจกสิ่งของให้แก่ประชาชน ควรจัดหาสถานที่ ที่มีความเหมาะสม และไม่ควรให้ประชาชนมารวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก ในการรอรับสิ่งของ โดยอาจแจกบัตรคิวล่วงหน้าและก าหนดช่วงเวลาที่มารับสิ่งของ เช่น เวลา 
8.00-9.00 น. จ านวน 100 คน ชั่วโมงถัดไปอีก 100 คน เป็นต้น นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเว้นระยะห่าง
ในขณะถ่ายภาพการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นที่ระลึก หรือประกอบการท ารายงาน หรือการแถลงข่าว หาก
ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างน้อย 1-2 เมตร ผู้ร่วมถ่ายภาพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยและใช้
ระยะเวลาถ่ายภาพให้สั้นที่สุด 

ปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเว้นระห่างทางสังคม แต่เกี่ยวข้องกับการแจกสิ่งของ ข้าวสาร
อาหารแห้ง และถุงยังชีพ คือ สิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพมีปริมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
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ประชาชนมารอรับสิ่งของบริจาคเป็นจ านวนมากเกินความคาดหมาย ซึ่งได้แก้ไขโดยเพ่ิมจ านวนชุดของสิ่งของ 
ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงกับความต้องการ จึงได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีความ
เดือดร้อนน้อยหรือไม่มีความเดือดร้อน เสียสละให้กับผู้ที่ขาดแคลนจริง ๆ และขอให้สิทธิคนที่อยู่ในพ้ืนที่ก่อน 
โดยให้แต่ละคนหยิบไปเพียงคนละ 1 ชิ้น/ชุด และไม่กลับเข้ามารับของหลายรอบ กรณีนี้บางเทศบาลแก้ไข
ปัญหาโดยปั้มที่หลังมือว่ามารับของแล้ว  

นอกจากนี้พบว่า ประชาชนบางคนตระเวนไปขอรับสิ่งของหลายที่ เพราะทางจังหวัดจะมีการ
ประกาศล่วงหน้าว่าในแต่ละวันจะมีจุดใดบ้างที่จะแจกสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ เช่น ในวันที่
สัมภาษณ์มีทั้งหมด 30 จุด ท าให้บางคนขี่รถมอเตอร์ไซด์ตระเวนไปรับสิ่งของบริจาคมาตุนไว้ที่บ้าน เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตามไปดูที่บ้านและสอบถามได้ค าตอบว่า น้ าขึ้นต้องรีบตัก จะเอาไว้บริโภคในวันข้างหน้าและบางคน
เอาไปขายในราคาถูก นอกจากนี้พบว่าผู้บริจาคบางรายจะแจกสิ่งของให้เฉพาะคนไทย/ผู้ที่มีบัตรประชาชน
เท่านั้น ท าให้แรงงานต่างด้าวที่ต่อคิวรอรับสิ่งของ ไม่ได้รับสิ่งของบริจาค ซึ่งเป็นภาพที่สะเทือนใจเพราะ    
บางคนอุ้มลูกตัวเล็ก ๆ มาด้วย และมาเข้าแถวรอตั้งแต่เช้า 

4. การจัดงานศพและพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ การจัดงานศพทางชุมชนได้มีการจัดเก้าอ้ีเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และมี อสม. ช่วยคัดกรองวัดอุณหภูมิ ดูแลเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการ
ท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าร่วมงาน ส าหรับการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์จะให้สวม
หน้ากากอนามัยทั้งผู้ถวายสิ่งของและพระสงฆ์ที่รับสิ่งของ การเว้นระยะห่างจะได้ประมาณ 30-50 เซนติเมตร 
แต่บางวัดสามารถท าได้ ส่วนการถวายสิ่งของให้ใช้เวลาให้สั้นที่สุด หลังจากถวายสิ่งของเสร็จแล้วจะให้กลับมา
นั่งที่เก้าอ้ีทันที แล้วรับพรจากพระสงฆ์พร้อมกัน ส าหรับพิธีการเผาศพจะให้ท าพิธีการทุกอย่างเสร็จภายใน
ศาลาวัด ส่วนพิธีการเผาศพจะอนุญาตให้เฉพาะพระสงฆ์ที่ท าพิธีและญาติของผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่จะไปประกอบ
พิธีที่สุสาน เพื่อให้จ านวนคนที่มาร่วมงานน้อยที่สุด ใช้เวลาสั้นที่สุด 

ส าหรับพิธีการทางศาสนาอ่ืน ๆ ก็หลักการการปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดงานศพ จากการสัมภาษณ์
พบว่า ในระยะแรกที่มีข่าวการระบาดของการติดเชื้อ การปฏิบัติในการถวายสิ่งของแด่พระสงฆ์ส าหรับบางวัด 
ได้ด าเนินโดยวางสิ่งของบนผ้าให้ห่างจากพระสงฆ์ 1-2 เมตร แล้วให้พระสงฆ์ลากผ้าและสิ่งของเข้ามาหาตัวเอง
ก่อนให้พร และจัดให้มีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างพระสงฆ์กับผู้ถวายสิ่งของ แต่ขณะนี้ได้ยกเลิกไปแล้ว เพราะ
สร้างความล าบากให้แก่พระสงฆ์และผู้มาท าบุญ แต่ยังคงเน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการจั ดให้มี
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ และให้เข้าไปถวายสิ่งของทีละคนหรือทีละคณะ โดยจัดให้เว้นระยะระหว่าง
ผู้ที่มาท าบุญ ให้ได้อย่างน้อย 1-2 เมตร ส าหรับเทศบาลบางแห่ง ได้ประกาศให้เริ่มท าบุญวันสงกรานต์ที่วัดได้
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 และท าไปได้เรื่อย ๆ เพื่อลดจ านวนคนที่จะไปท าบุญที่วัดในวันเดียวกัน 

ส่วนประเพณีเดินขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชา ทางจังหวัดและทางเทศบาลยังคงปฏิบัติอยู่ แต่ไม่
เปิดให้ประชาชนทั่วไปมาร่วมในประเพณีดังกล่าว สืบสานประเพณีโดยให้พระสงฆ์ ผู้ที่อาศัยอยู่บนดอยสุเทพ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ช่วยดูแลด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าสาธารณสุข และคนงานที่ดูแลวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
มาร่วมกันเดินขึ้นดอย มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 50-60 คน คนส่วนใหญ่เดินไปได้ไม่ไกลก็ข้ึนรถ แต่มีบางส่วนที่
เดินจนถึงดอยสุเทพ ซึ่งก่อนการจัดงานทางเทศบาลได้มีการเตรียมการในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 
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โดยล้างท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัด เช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ จัดเตรียม
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัย ในวันเดินขึ้นดอยทุกคนจะได้ต้อง
ผ่านการคัดกรองว่าไม่มีไข้ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยง
การสัมผัสสิ่งแวดล้อมและพ้ืนผิวต่าง ๆ 

วันวิสาขบูชา มีพิธีสรงน้ าพระธาตุดอยสุเทพ และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ซึ่งพิธีดังกล่าวจะมี
เฉพาะบุคคลส าคัญในจังหวัดเชียงใหม่ น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวนน้อยกว่า 100 คน โดยให้ด าเนิน
มาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธี การสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ และการ เว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงลดขั้นตอนในการประกอบพิธี เพ่ือใช้ระยะเวลาในการประกอบพิธีให้สั้นที่สุด 

ข้อดี สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน แต่
ประชาชนยังรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในพิธีการทางศาสนา โดยมีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
โรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างด ี

ปัญหาที่พบ การเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนในการถวายสิ่งของและการประกอบ
พิธีทางศาสนาบางอย่างที่มีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก อาจไม่สามารถเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 
เมตร ได้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการประกอบพิธีทางศาสนาที่คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ถ้า
หลีกเลี่ยงไม่ได้ควรจ ากัดจ านวนคนเข้าร่วมพิธีให้น้อยที่สุด และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เรื่อง การคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมพิธี การสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ และการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 
รวมถึงการใช้เวลาในการประกอบพิธีทางศาสนาให้สั้นที่สุด เช่นเดียวกับการถ่ายภาพการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นที่ระลึก หรือประกอบการท ารายงาน หรือการแถลงข่าว หากไม่สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างน้อย 1-2 
เมตร ผู้ร่วมถ่ายภาพทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และใช้ระยะเวลาถ่ายภาพให้สั้นที่สุด 
 
การห้ามออกจากบ้าน/ที่พัก เวลากลางคืน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. (curfew) 

เทศบาลทั้ง 3 แห่ง สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกเทศมนตรี พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน และอสม. โดยมีการจัดเวรยามไปอยู่ประจ าจุดตรวจ/ด่านตรวจของหมู่บ้าน โดยใน
แต่ละวันจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองอยู่เวรร่วมกัน ผลการด าเนินงาน
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ข้อดี ช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
ปัญหาที่พบ เทศบาลแห่งหนึ่งพบว่า ในระยะแรกพบผู้ฝ่าฝืน 3-4 ราย จากการสอบถาม บางราย

ให้เหตุผลว่าเพ่ิงกลับมาจากที่ท างานเพราะงานเลิก 21.00 น. แล้วแวะซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ท าให้
กลับบ้านไม่ทันเวลา 22.00 น. ส่วนบางรายให้เหตุผลว่า ไม่ทราบว่ามีมาตรการนี้ เนื่องจากไม่ได้ติดตามข่าวทุกวัน 
ซึ่งด าเนินการแก้ไขโดยว่ากล่าวตักเตือน แล้วให้กลับบ้าน เนื่องจากไม่ได้เป็นต ารวจ ไม่มีสิทธิด าเนินคดี และ
สาเหตุของการฝ่าฝืน ยอมรับได้โดยเฉพาะรายที่เพ่ิงกลับจากการท างาน หลังการประกาศห้ามออกจากบ้าน/ที่พัก 
เวลากลางคืน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ไม่พบปัญหาดังกล่าวอีก 
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ส่วนเทศบาลอีกแห่งหนึ่งพบว่า ในระยะแรกพบผู้ฝ่าฝืนมากกว่า 200 ราย เพราะคิดว่ามาตรการ
เคอร์ฟิว (curfew) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้เข้มงวดเหมือนประกาศในภาวะวิกฤต
ของสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งผู้ฝ่าฝืน
ไม่ได้ออกมาก่อความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือน หลังจากนั้นได้มีประกาศว่า
หากใครฝ่าฝืนมาตราการเคอร์ฟิว จะจับจริง และหากจับได้จะลงโทษตามกฎหมาย ท าให้มีผู้ฝ่าฝืนลดลงมาก 
ขณะนี้ (15 พฤษภาคม 2563) มีจ านวนผู้ฝ่าฝืนน้อยกว่า 10 รายต่อเดือน โดยผู้ฝ่าฝืนส่วนใหญ่ ไปดื่มเหล้าและ
ติดพัน ท าให้กลับถึงที่พักหลังเวลา 22.00 น. และเคยมีรายงานว่ามีผู้ฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิว ตั้งวงดื่มเหล้าส่ง
เสียงดัง และไม่เว้นระยะห่างทางสังคม โดยดื่มเหล้าร่วมกันในบ้านพักแรงงานต่างด้าว จ านวน 7 คน 

นอกจากนี้พบว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ค้าขายบางราย เนื่องจากช่วงเวลาที่ตลาดเริ่ม
เปิดขายวัตถุดิบในตลาดขายส่งเปิดให้บริการช้าลง คือ 6.00-7.00 น. ซึ่งช้ากว่าเวลาเดิมที่เคยเปิดคือ 4.00-
5.00 น. ท าให้ไม่สามารถไปซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารให้เสร็จได้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการคือ ประมาณ 6.00-
7.00 น. เพราะลูกค้าเหล่านี้จะซื้อไปรับประทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันในที่ท างาน ส่งผลให้
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีรายได้ลดลง แต่ทุกคนก็บอกว่าต้องท าใจให้ยอมรับให้ได้ เพราะทุกคนในสังคมต้อง
ช่วยกัน รายได้ลดลงดีกว่าการติดเชื้อโรคโควิด-19 

ทางเทศบาลได้รับรายงานจากต ารวจว่า มีคดีอาชญากรรม เช่น การลักขโมยเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
ประชาชนบางส่วนไม่มีงานท า ขาดรายได้ ประกอบกับในยามวิกาล มีความเงียบสงบ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน จึง
ท าให้ก่ออาชญากรรมได้ง่ายขึ้น 

 
การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

จากการสัมภาษณ์นายกเทศมนตรีและผู้น าชุมชนพบว่า ได้มีการงดกิจกรรมหลายอย่างในชุมชน 
เนื่องจากต้องเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น งดการจัดงานกีฬา งดการจัดงานวันสตรีสากล งดการไปศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด งดการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน งดการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งดการเวียนเทียนเนื่องในวัน 
วิสาขบูชา และงดประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง เป็นต้น นอกจากนี้มีการงดการประชุม
ทุกการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุม 100 คนขึ้นไป แต่การประชุมส าคัญที่ถูกงดไปคือ การจัดประชุมประจ าปี
ของ อสม. ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปกติจะจัดประชุมเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 20 มีนาคม เนื่องจากเป็นวัน อสม. 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,500 คน  

ข้อดี สามารถน างบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมตามแผนงบประมาณมาใช้ในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ เครื่องป้องกันใบหน้า 
(face shield) ชุดป้องกันร่างกายชุดใหญ่ (ชุดหมี) ส าหรับป้องกันเลือดและสารคัดหลั่ง และส าหรับป้องกันฝุ่น
และสารเคมี อุปกรณ์การพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึงซื้ออาหารและของบริจาคให้ประชาชนที่ขาดแคลน ซึ่งการงด
กิจกรรมตามแผนงบประมาณ เป็นประโยชน์ในการช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
ในชุมชน และน าไปใช้ในการเยียวยาประชาชน  
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ปัญหาที่พบ ไม่พบปัญหาในการงดกิจกรรม ประชาชนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี เพราะเข้าใจถึงความจ าเป็น และงบประมาณดังกล่าวย้อนกลับมาสู่ประชาชน 
 
การสั่งปิดสถานศึกษา 

ทางเทศบาลได้ให้ความร่วมมือโดยการปิดโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม  และ
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) (ศบค.) เป็นอย่างดีทั้งจากสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง 

ข้อดี ช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
ปัญหาที่พบ การที่นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ท าให้ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

ทั้งค่าน้ าและค่าไฟ อีกทั้งผู้ปกครองบางรายต้องหยุดงานเพ่ือมาดูแลบุตรหลานที่บ้าน ท าให้ครอบครัวขาด
รายได้  

การเรียนออนไลน์ที่บ้าน เด็กไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เนื่องจากสมาชิกอ่ืนในครอบครัวมีกิจกรรม
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ นอกจากนี้พบว่าบางครอบครัวมีปัญหาเรื่อง ผู้ปกครองส่งเสียงดังรบกวนการเรียนออนไลน์ 
ท าให้เกิดความเครียดขึ้นในครอบครัว เนื่องจากบิดามารดาและสมาชิกอ่ืนไม่สามารถพูดคุยเสียงดังได้ และเห็น
บุตรหลานเคร่งเครียดกับการเรียน ไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเหมือนเดิม ส่งผลต่อสุขภาพจิตของ
ผู้ปกครอง 

เด็กบางคนโดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองต้องอยู่
ด้วยตลอดเวลา เพราะเด็กไม่มีความรู้เรื่องการใช้สื่อออนไลน์มาก่อน 

เด็กไม่สนใจบทเรียน อยากเล่นเกมหรือท ากิจกรรมอ่ืนมากกว่า บางครั้งแค่ล็อกอินเข้าไป แล้วไป
ท ากิจกรรมอย่างอ่ืน ดังนั้นผู้สอนจะต้องหาวิธีการสอนให้เด็กสนใจ สนุก และต้องสอบถามเป็นระยะ เพ่ือเช็ค
ว่าผู้เรียนยังเรียนอยู่หรือไม่ 

อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์มีบุตร 3 คน เรียนอยู่
ชั้นประถมและมัธยม ต้องใช้โทรทัศน์ 3 เครื่อง เพ่ือเปิดดูการสอนทางไกล นอกจากนี้เด็กบางคนอาจต้องใช้
คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการเรียน 

เด็กสับสนกับสิ่งที่ผู้ปกครองเคยออกกฎระเบียบไว้ มีผู้ปกครองบางรายบอกลูกว่า ใน 1 วัน จะให้
ใช้โทรศัพท์มือถือ (smart phone) ได้แค่ 2 ครั้งต่อวัน และบอกลูกว่าถ้าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน อาจ
ท าให้ตาบอด และสมาธิสั้น เด็กเลยถามผู้ปกครองว่า ตอนนี้แม่อนุญาตให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือได้ทั้งวันแล้วใช่
ไหม ตาเขาจะบอดหรือไม่ 

นักเรียนในช่วงรอยต่อ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม 6 ที่จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยม 1 นักเรียนชั้นมัธยม 3 
ที่จะเข้าเรียนต่อชั้นมัธยม 4 หรือนักเรียนชั้นมัธยม 6 ที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเรียนการสอนขาดช่วง ท าให้เด็กเสียโอกาสหรือเสียผลประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา รวมถึงส่งผลกระทบต่อการฝึกงานของนักศึกษาซึ่งต้องงดไป ท าให้ไม่แน่ใจว่าจะได้เลื่อนชั้นปีหรือไม่ 
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การพ่นยาฆ่าเชื้อ 
เทศบาลแห่งหนึ่ง มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนในช่วงแรกที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และไม่ทราบว่าการพ่นยาฆ่าเชื้อไม่มีผลในการป้องกันหรือการ
ก าจัดเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้นจึงมีการด าเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นยา น้ ายาฆ่าเชื้อ และชุดหมีป้องกันสารเคมี 
และได้ด าเนินการพ่นยาที่วัด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่หลังจากได้รับข้อมูลจาก
ทางกระทรวงสาธารณสุขว่าการพ่นยาไม่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อ และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
เจ้าหน้าที่พ่นยา และสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาจท าให้ประชาชนละเลยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องการโรค 
เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะเข้าใจผิดว่าการ
พ่นยาฆ่าเชื้อสามารถฆ่าเชื้อได้ ทางเทศบาลจึงยกเลิกการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน 

ส่วนเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง มีการท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมโดยการพ่นยาฆ่าเชื้อในที่สาธารณะ เช่น 
ตลาดสด โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และห้างสรรพสินค้าที่ร้องขอมา ส าหรับพ้ืนผิวในที่ท างานใช้วิธีการ เช็ด
ถูด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของโซเดียมไฮโปคลอไรด์ และใช้โซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือแอลกอฮอล์
สเปรย์ฉีดพ่นตามราวจับต่าง ๆ นอกจากการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วจะใช้วิธีการล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
เช่น ถนนสาธารณะล้างท าความสะอาดทุกวัน ตลาดสดล้างตลาดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ส่วนพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ 
ท าความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ข้อดี ท าให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกว่าเทศบาลให้ความใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 
ท าให้ประชาชนรู้สึกสบายใจ รู้สึกว่าตนเองปลอดภัย แม้ว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 

 ปัญหาที่พบ มาตรการของรัฐไม่มีความชัดเจน มีความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายสาธารณสุขและ
มหาดไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งให้เทศบาล
ออกไปพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานเสี่ยง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศตามมาว่าไม่ควรท า เพราะไม่มี
ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังท าให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสับสน และท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยไม่จ าเป็น 

ความเข้าใจผิด อาจท าให้ประชาชนละเลยการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องการโรค เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม  

 
การเยียวยาของรัฐบาล 

ประชาชนในชุมชนเห็นด้วยกับมาตรการการเยียวยาของรัฐบาล เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่
จ านวนไม่น้อยถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน และประชาชนส่วนหนึ่งเป็นเกษตรกร ดังนั้นหากได้รับเงินเยียวยา
จากรัฐบาล จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิติประจ าวันได้ และหากได้รับเงินเยียวยาจะช่วยลดควา มเครียดของ
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้  

นอกจากมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลส่วนกลางแล้ว ในส่วนของเทศบาลได้ด าเนินการเยียวยา
ประชาชนในพื้นท่ีหลายประการ ได้แก่ 
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1. การแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เทศบาลทั้ง 2 แห่งได้มีการด าเนินการตัดเย็บเอง โดยผู้ที่มี
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าหรือของที่ระลึกขาย มีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันซักรีด และจัดใส่ถุงพลาสติก ท าให้ได้หน้ากาก
อนามัยชนิดผ้าที่ได้มีราคาถูก โดยเทศบาลแห่งหนึ่ง สามารถจัดท าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าได้ในราคา 2.5 บาท
ต่อชิ้น จ านวนมากถึง 20,000 ชิ้น ท าให้สามารถแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ทุก
ครัวเรือน 

2. การแจกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ ซึ่งบางเทศบาลซื้อมาเป็นแกลลอน แล้วมาแบ่งใส่ขวด
ขนาดพกพา แจกให้ประชาชนในทุกครัวเรือน ส่วนบางเทศบาลแจกจ่ายไปตามจุดที่มีการจัดกิจกรรมส่วนกลาง
ของชุมชน 

3. การแจกข้าวสารอาหารแห้ง เทศบาลทั้งแห่งด าเนินการไป 3 ครั้งในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 
(มีนาคม ถึง เมษายน 2563) 

4. การแจกอาหารกลางวัน เทศบาล 1 แห่ง ด าเนินการแจกอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนที่ขาด
แคลนทุกวัน ยกเว้น วันที่ต้องออกไปแจกข้าวสารอาหารแห้งในชุมชน 

5. เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนเพ่ือขอรับความช่วยเหลือจากทางเทศบาล ใน
ส่วนนี้จะใช้เงินของเทศบาลมาช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นเงินจ านวนไม่มาก คาดว่าจะให้ความช่วยเหลือประมาณ 
500-1,000 บาทต่อครัวเรือน ต้องน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง เพราะเพ่ิงเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (20 
เมษายน 2563)  

6.  เปิดให้ประชาชนที่ ได้ รั บผลกระทบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มีการก าหนดแนวทางการรายงานผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกรรมการชุนชน 
คณะกรรมการชุมชน ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล ท าหน้าส ารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในพ้ืนที่ และให้รายงาน
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Thai QM ผู้ที่ลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสามารถเรียงล าดับความส าคัญความช่วยเหลือที่
ต้องการ โดยมีตัวเลือกทั้งหมด 15 ตัวเลือก 1. เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น 2. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ   
3. การลดหย่อนภาษีต่าง ๆ 4. พันธุ์พืช 5. อุปกรณ์ค้าขาย 6. เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ 7. เงินกู้ ดอกเบี้ย
ต่ า 8. ลดค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 9. พันธุ์สัตว์ 10. อุปกรณ์การเกษตร 11. การจ้างงานระยะสั้น 12. การพัก
ช าระหนี้ต่าง ๆ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต 13. มาตรการด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม 14. พันธุ์สัตว์น้ า และ 15. อ่ืนๆ จากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลว่าประชาชนที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินเยียวยา
จากส่วนนี้ประมาณ 2,000 บาท 

ข้อดี ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทางเทศบาล ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งของจ านวนไม่
มาก แต่รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการจัดท าหน้ากาก
อนามัย และแอลกอฮอล์เจลชนิดพกพา 

ปัญหาที่พบ หลังจากมีประกาศเรื่องการเยียวยาจากรัฐบาล ท าให้ประชาชนในชุมชนมีความหวัง 
และคลายความวิตกกังวล แต่หลังจากรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือขอรับการเยียวยา ท าให้ประชาชนในชุมชน
เกิดความวิตกกังวล เครียด เพราะประชาชนที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล เนื่องจาก
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ข้อมูลอาชีพในฐานข้อมูลของรัฐบาลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับแจ้ง
ว่ามีอาชีพเกษตรกร ให้รอรับเงินเยียวยาเกษตรกรจากรัฐบาล ทั้งที่ไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกร อย่างไรก็ตามปัจจุบันรัฐบาลได้ให้การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึง กลุ่ม
เกษตรกร การที่ข้อมูลบางอย่างของประชาชนมีความคลาดเคลื่อน เช่น อาชีพ และที่อยู่ อาจเนื่องมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชนไม่ไดแ้จ้งข้อมูลการเปลี่ยนอาชีพ หรือการย้ายที่อยู่ ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
 
การกักกันและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

เทศบาลทั้ง 3 แห่ง มีการด าเนินการกักกันและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยมีแบบฟอร์มการเฝ้า
ระวังที่ชัดเจน ผู้ด าเนินการเฝ้าระวังหลักคือ อสม. วิธีการเฝ้าระวังคือ การไปเยี่ยมผู้ที่ถูกกักตัวหรือกักกันตนเอง
ที่บ้านเป็นประจ าทุกวัน มีการวัดอุณหูมิร่างกาย และสอบถามอาการ แต่ถ้าผู้กักกันไม่สะดวกให้ไปพบที่บ้าน 
จะให้ค าแนะน าการเฝ้าระวังตนเองและใช้วิธีโทรศัพท์สอบถาม 

ส าหรับกรณีที่มีผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลมาอยู่ในพ้ืนที่ อสม. ท าหน้าที่เฝ้าระวังเช่นเดียวกับผู้ที่
ถูกกักตัวหรือกักกันตนเอง แต่จากการสัมภาษณ์ อสม. ที่มีหน้าที่ติดตามผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 อย่าง
ใกล้ชิด จ านวน 1 ราย เนื่องจากอาศัยอยู่ที่หอพักเดียวกันแต่อยู่คนละชั้น จากการสัมภาษณ์พบว่า นอกจาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่แล้ว สิ่งส าคัญที่ อสม. ท่านนี้ปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 คือ การมีจิตใจที่
งดงามและมีศิลปในการสื่อสาร ทั้งการซักถามอาการและการพูดคุย รวมถึงการมีน้ าใจ การดูแลเอาใจใส่ การ
ช่วยเหลือ การปลอบโยน และการให้ก าลังใจ ซึ่งการพูดคุยกับน้อง (ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19) จะผ่านทาง
โทรศัพท์ เช่น ถามว่า วันนี้น้องเป็นยังไงบ้าง พ่ีรักและเป็นห่วงหนูนะ หนูสบายดีไหม มีไข้หรือเปล่า......ซักถาม
อาการโรคโควิด-19….เดี๋ยวพ่ีจะออกไปข้างนอก น้องอยากได้อะไร หรืออยากทานอะไรเป็นพิเศษไหม พ่ีจะซื้อ
มาฝาก...แล้ว อสม. ก็ซ้ือขนม ผลไม้ มาฝากน้องบ่อย ๆ จากตอนแรกที่น้องไม่อยากคุยด้วยไม่อยากตอบค าถาม
เพราะเหมือนเป็นการตอกย้ าความรู้สึกเจ็บปวด จนกลายเป็นผู้ที่คุ้นเคยกัน น้องท าอะไรก็จะเล่าให้ฟัง เช่น 
บอกว่าตอนนี้หนูออกก าลังกายโดยการท าโยคะ อยู่ในห้อง ซึ่ง อสม. ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
รายนี้มีวินัยดีมาก และมีความเข้มแข็ง แม่มาส่งอาหารให้ทุกวัน โดยน าอาหารแขวนไว้ให้หน้าห้อง น้องจะส่อง
ดูที่รูกุญแจ รอจนแม่กลับลงไปแล้วจึงออกมาเอาอาหาร โดยจะมีน้ ายาฆ่าเชื้อพ่นบริเวณลูกบิดประตูและพ้ืน 
แต่สิ่งที่สะเทือนใจคือ บางวันเห็นแม่น้องนั่งร้องไห้อยู่ที่ชั้นล่างของหอพัก อยากเจอลูกตัวเป็น ๆ ไม่ใช่ผ่าน
กล้องวีดิโอของไลน์แอปพลิเคชัน ส่วนตัวผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 เองช่วงแรกมีอาการคล้ายซึมเศร้า ไม่
อยากคุยกับใคร แต่ปัจจุบันมีอาการดีเป็นปกติ มาตรการการป้องกันที่ดีท าให้ไม่มีใครในหอพักติดเชื้อกับน้อง 
และทุกคนในหอพักไม่มีใครรังเกียจน้อง เนื่องจากก่อนน้องออกจากโรงพยาบาล อสม. ได้เรียกประชุมผู้อาศัย
ในหอพัก ให้ความรู้ท าความเข้าใจ และมีมาตรการการป้องกันที่ดี แต่กลายเป็นว่าช่วงแรกน้องจะถูกชาวบ้าน
ในชุมชนรังเกียจ เพราะกลัวติดเชื้อจากน้อง แต่ทางผู้น าชุมชนและ อสม. ได้ไปท าความเข้าใจกับชาวบ้าน ท า
ให้ปัญหาการรังเกียจหมดไป ตอนนี้น้องสามารถอยู่ในหอพักและในชุมชนได้ตามปกติ 

ข้อดี การเฝ้าระวังที่จะดีจะช่วยให้ค้นพบผู้ป่วยได้เร็ว ช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
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 ปัญหาที่พบ ไม่สามารถเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงได้ครบทุกราย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบส่งต่อข้อมูลมี
หลายขั้นตอน กว่าข้อมูลจะลงมาถึงพ้ืนที่ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังโรคใช้เวลาหลายวัน และบางครั้งข้อมูลที่กลุ่มเสี่ยง
ให้ไว้ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ปัญหาที่พบ เช่น กลุ่มเสี่ยงบางรายไม่ได้ ไปพักอาศัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ บางราย
เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อได้ บางรายให้ข้อมูลว่าพักที่โรงแรม แต่เมื่อโทรศัพท์ไปสอบถาม ได้รับ
แจ้งจากทางโรงแรมว่าออกจากโรงแรม (check out) ไปแล้ว นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 
รถไฟ หรือรถโดยสารประจ าทาง อาจหลีกเลี่ยงเส้นทางท าให้เล็ดลอดจากระบบการคัดกรองและการเฝ้าระวัง
ได้ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ เทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมสแกนที่ใช้คัดกรองบางยี่ห้ออาจไม่ได้มาตรฐาน อุณหภูมิ
ที่ประเมินได้เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม คือ ถ้าเป็นช่วงเช้าหรือมาจากเครื่องบินหรือรถท่ีเปิดแอร์มาตลอด
ทาง อาจท าให้อุณหภูมิที่วัดได้ต่ ากว่าความเป็นจริง จึงตรวจไม่พบอาการไข้   

 ในระยะแรกผู้ที่ถูกกักกันบางรายซึ่งพักอาศัยเพียงล าพังคนเดียว ได้ออกมาซื้ออาหารข้างนอกเพ่ือ
น ากลับไปรับประทานที่บ้าน โดยผู้กักกันดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัย และท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
เจลที่วางไว้ให้บริเวณทางเข้าตลาด มีผู้พบเห็นแจ้งให้ อสม. รับทราบ จึงได้ไปให้ความรู้เพ่ิมเติม พร้อมทาง
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง และยินดีให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องการซื้อ
ของใช้ที่จ าเป็น ในระยะหลังไม่มีปัญหาใด ๆ ได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกกักกันและครอบครัวเป็นอย่างดี 

ประเด็นปัญหาที่น่ากังวลและควรเร่งหาวิธีการแก้ไขคือ หลังจากที่มีมาตรการคลายล็อคและมีผู้
เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น และจ านวนผู้ป่วยทั้งประเทศน้อยลงท าให้ผู้ที่มาจาก
พ้ืนที่เสี่ยงบางรายไม่ปฏิบัติตามแนวทางการกักกันตนเองให้ครบ 14 วัน ดังเช่น กรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด
ภูเก็ต และไม่ยอมกักกันตนเอง แล้วต่อมาพบว่า ติดเชื้อโรคโควิด-19 ท าให้ต้องค้นหาผู้สัมผัสจ านวนมาก ซึ่ง
ต้องใช้ทั้งทรัพยากรบุคคล และงบประมาณจ านวนมากในการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังโรค ดังนั้นทุกคน
ต้องมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ผลกระทบของโรคโควิด-19 

ผลกระทบทางสังคม ท าให้วิถีชีวิต การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของประชาชนในชุมชนเปลี่ยนไป 
ในครอบครัวมีความเหินห่างกันมากขึ้น เนื่องจากไม่สามารถพูดคุยหรือกอดกันได้เหมือนเดิม การรับประทาน
อาหารก็ไม่ได้รับประทานด้วยกัน อีกทั้งประชาชนในชุมชนต่างคนต่างอยู่มากขึ้น ความช่วยเหลือกันในชุมชน
ลดลง การไปมาหาสู่กันภายในชุมชนลดลง โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้ที่ถูกกันตัวอยู่ในครอบครัว ยิ่งท าให้ส่งผล
กระทบมาก ไม่สามารถใกล้ชิดกันได้เหมือนเดิม เช่น แม่กับลูก อยากกอดกัน จูบกัน รับประทานอาหารร่วมกัน
ก็ไม่สามารถท าได้ นอกจากผลกระทบทางสังคมก็จะมีผลกระทบทางด้านจิตใจ มีความเครียด และผู้ที่ถูกกักตัว
หรือกักตัวเองบางรายรู้สึกว่าตัวเองถูกแยกออกจากสังคม (discrimination) เพ่ือนบ้านบางคนไม่ยอมพูดคุย
ด้วย และรู้สึกว่าเป็นตราบาป (stigma)  อาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ ระยะเวลา 14 วัน ส าหรับคน
ที่เป็นแม่กับลูกท่ีเคยอยู่ใกล้ชิดกันทุกวัน รู้สึกว่านานมาก ๆ 
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 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมที่ส าคัญของคนในชุมชน คือ ขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะครอบครัวของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว ดังนั้นถ้ามีผู้ป่วย     
ติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยอยู่ที่บ้าน จะต้องจ้างผู้ดูแลอย่างน้อย 
1 คน มาช่วยดูแลสมาชิกดังกล่าวในช่วงเวลากลางวันที่ต้องออกไปท างาน ในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะจ่ายค่าจ้าง
เป็นรายวัน เป็นการจ้างมาดูแลแบบมาเช้าเย็นกลับ แต่ส าหรับกรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน ส่วนใหญ่จะจ้าง
ผู้ดูแลที่อยู่ด้วยเป็นประจ า การจ้างงานเป็นรายเดือน ลูกจ้างกลุ่มนี้จะกินนอนอยู่กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งในชุมชนนี้
ลูกจ้างที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว เพราะมีค่าแรงถูกกว่า
ลูกจ้างที่เป็นคนไทย การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ขาดแคลนผู้ดูแลเนื่องจากแรงงานต่างด้าวส่วนหนึ่ง
เดินทางกลับประเทศตนเอง และส่วนหนึ่งกลัวการติดเชื้อโรคโควิด -19 จากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือ
ผู้สูงอายุ เพราะต้องสัมผัสกับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด บางครั้งต้องสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย 
ปัสสาวะ และอุจจาระ แต่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย หรือถุงมือให้ หรือมีไม่
เพียงพอ รวมถึงการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลในการท าความสะอาดมือ ท าให้ลูกจ้างรู้สึกว่าตนเองมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่รับการจ้างงาน นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างส่วนหนึ่ง
จ าเป็นต้องขอลดค่าจ้างเนื่องจากมีรายได้ลดลง ซึ่งลูกจ้างบางคนมองว่าไม่คุ้มกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและ
งานที่ค่อนข้างหนัก จึงขอยกเลิกการจ้างงาน 

   ผลกระทบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ขาดผู้ดูแลเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
ครอบครัวของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น ในช่วงเวลากลางวันที่
ผู้ปกครองต้องออกไปท างาน คนส่วนใหญ่ในชุมชนจะน าเด็กอ่อนหรือเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ไปฝากไว้ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานที่รับเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในหมู่บ้าน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือใกล้ที่ท างาน ซึ่งการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้รัฐบาลประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ส่งผล
ให้คนในชุมชนได้รับความเดือดร้อน บางครอบครัวสามีภรรยาสลับกันลางานเพ่ือดูแลบุตร บางครอบครัวต้อง
น าบุตรหลานไปที่ท างานด้วย  

 นอกจากนี้การระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐบาลที่ให้ท างานหรือเรียนที่บ้าน 
ก่อให้เกิดความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมขึ้น เพราะทุกคนมีความเครียดจากกลัวการติดเชื้อ การไม่ได้พบปะผู้คน 
การไม่สามารถออกนอกบ้านเพ่ือท ากิจกรรมผ่อนคลายที่ตนเองชอบได้ เช่น การไปเดินห้างสรรพสินค้า ดูหนัง 
ฟังเพลง รับประทานอาหาร หรือออกก าลังกายนอกบ้าน รวมถึงการที่สมาชิกในครอบครัวต้องใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันในบ้านเกือบตลอด 24 ชั่วโมง บางครั้งท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวหรือเกิดความ
รุนแรงในบ้านหรือที่พัก เนื่องจากแต่ละคนมีบุคลิกภาพและมีความชอบในกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ลูกเปิด
ทีวีหรือเปิดเพลงเสียงดัง ท าให้รบกวนการท างานของพ่อแม่ หรือรบกวนการเรียนออนไลน์ของพ่ี เป็นต้น 
เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา แฟนหรือคู่รักที่ต้องอยู่ด้วยกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ทนต่อพฤติกรรม
บางอย่างของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ ประกอบกับความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว  ท าให้เกิดการเลิก
หรือหย่าร้างกัน ในทางตรงกันข้ามสามีหรือภรรยา แฟนหรือคู่รักที่อยู่ไกลกัน หรือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน 



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

50 
 

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ เกิดความ
เหินห่าง ท าให้คู่ครองหรือคู่รักไปมีผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ืนหรือมีกิ๊ก เมื่ออีกฝ่ายทราบเรื่องท าให้เกิดการเลิกหรือ
หย่าร้างกันขึ้นได ้

 ผลกระทบทางวัฒนธรรม  ท าให้ต้องงดการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีส าคัญต่าง ๆ ของชุมชน 
โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ ต้องงดกิจกรรมการไปวัดท าบุญ การท าบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (ทานขันข้าว) 
การรดน้ าด าหัว การก่อเจดีย์ทรายและการปักตุงของทางล้านนา เป็นต้น ถึงแม้ว่า บางวัดจะมีเจดีย์ทรายไว้ให้
เอาตุงไปปัก (ทานตุง) แต่ความรู้สึกเงียบเหงา และท าได้ครั้งละ 1-2 คน ต้องรีบปักตุง แล้วรีบกลับบ้าน 
ประเพณีงานศพ ไม่สามารถไปร่วมส่งศพหรือส่งดวงวิญญาณที่สุสานได้ กรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุที่เป็นที่
รู้จักหรือเป็นที่รักของคนในชุมชน จะยิ่งท าให้มีความรู้สึกมาก เพราะปกติจะมีผู้มาร่วมส่งศพหรือส่ง          ดวง
วิญญาณจ านวนมาก นอกจากนี้การไปท าบุญตักบาตรในวันพระหรือตักบาตรหน้าบ้านตอนเช้าก็ไม่สามารถท า
ได้ตามปกติ พระส่วนใหญ่จะงดบิณฑบาต และวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจถูก
สั่งปิด แก้ปัญหาโดยการท าบุญระลึกถึงอยู่ที่บ้าน การไปร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ขาดแคลน 

นอกจากนี้พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของรัฐบาล ท าให้คนในชุมชนที่เคยมี
ประเพณีการลงแขกหรือเอาแรงช่วยกันในชุมชน ซึ่งเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ าใจ           การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมไทย ไม่สามารถท าได้ เพราะคนในชุมชนกลัวการติดเชื้อโรคโควิด-19 รวมถึงต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร โดยก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการลงแขกหรือเอาแรง
ช่วยกันในชุมชน เช่น การลงแขกด านา เกี่ยวข้าว การปลูกป่าชุมชน การขุดลอกคลอง และการท าความสะอาด
ถนนในหมู่บ้าน ซ่ึงการจัดคิวในการลงแขกจะด าเนินการโดยผู้น าชุมชน 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นด้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ร้านค้ามียอดขายลดลงมาก 
ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาก ได้แก่ ร้านอาหารตามสั่ง ร้านกาแฟ ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้านเสริมสวย 
เวลาในการค้าขายเปลี่ยนแปลง เวลาของผู้ซื้อและผู้ขายไม่ตรงกัน ท าให้ยอดขายของร้านค้าลดลง รวมไปถึงผู้
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย รับจ้างรายวัน แม่บ้าน กิจการบ้านเช่า ห้องเช่า ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน คือ
ขาดรายได้ นอกจากนี้ร้านค้าที่มีรายได้จากการขายของให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวขาดรายได้ เนื่องจาก
สถานที่ท่องเที่ยวถูกปิด ซึ่งทางเทศบาลได้ออกไปให้ความช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้น 

ผลกระทบทางด้านจิตใจ ประชาชนมีภาวะเครียด ซึมเศร้า และบางรายคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากไม่
มีรายได้ แต่มีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่าง เช่น บางรายต้องจ่ายทั้งค่าหอ ค่าผ่อนรถ ค่าโทรศัพท์มือถือ และ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งมีประชาชนในชุมชน 1 ราย คิดค่าตัวตาย เนื่องจากมีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) มีภาวะอ่อนแรงซีกขวา แต่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านและชุมชนได้ทันการณ ์ท าให้ไม่เสียชีวิต 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19   
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 มีดังนี้ 
1.  มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  

      1.1 รัฐบาลควรกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การคัดกรองและการ
ลงทะเบียน เนื่องจากแต่ละชุมชนจะทราบข้อมูลของประชากรในพ้ืนที่ของตนเอง ส่งผลให้ได้ข้อมูลของ
ประชากรที่ถูกต้อง ท าให้สามารถให้การเยียวยาได้ตรงตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 
โดยการด าเนินงานควรมีรูปแบบที่ชัดเจน โปร่งใส เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพ่ือป้องกันความ
ล าเอียง ป้องกันการลงทะเบียนให้เฉพาะเครือญาติหรือคนสนิทของผู้น าหรือผู้มีอ านาจในชุมชน  

   1.2 การลงทะเบียนเยียวยาควรมีการระบุคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิจะให้ความช่วยเหลือ
ที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ควรให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการไปให้ความรู้และท าความเข้าใจ
กับประชาชนก่อนเปิดให้ลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลโยหรือขาด
อุปกรณ์ส าหรับใช้ลงทะเบียน ควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยให้ความช่วยเหลือ 

 1.3 การให้เงินเยียวยา ไม่ควรให้เป็นรายบุคคล ควรให้การช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน และควรให้
ความช่วยเหลือทุกครัวเรือน  

 1.4 รัฐบาลควรมีนโยบาลลดค่าน้ า ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงได้รับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19 

2.  การพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน  
 2.1 รัฐบาลควรให้กระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน ได้หารือและท าข้อตกลง

ร่วมกันก่อนที่จะมีประกาศค าสั่งหรือข้อปฏิบัติให้ท้องถิ่นไปด าเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน และไม่เกิด
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข  

   2.2 กระทรวงสาธารณสุขควรออกมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้น าชุมชนและประชาชน
ตั้งแต่ในระยะแรก เพราะผู้น าชุมชนและประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนทั้งทางโทรทัศน์ 
วิทยุ และสื่อออนไลน์ ที่เห็นว่ามีการพ่นยาฆ่าเชื้อในประเทศจีนและประเทศอ่ืน ๆ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดใน
ระยะแรก จึงเข้าใจว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและควรด าเนินการ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี 

 2.3 กรณีที่มีค าสั่งการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้ปฏิบัติควรมีการค้นคว้าหาความรู้ที่ถูกต้อง มีการ
อภิปรายร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดส าหรับชุมชน และควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
และด าเนินการแก้ไขเป็นล าดับขั้น  

3. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค  
3.1 การแต่งตั้งก านันและผู้ใหญ่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค เนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้เข้าถึง

และรู้จักคนในชุมชนเป็นอย่างดี แต่พบว่าก านันและผู้ใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องโรค เรื่องการกักกันกลุ่มเสี่ยง 
รวมถึงขาดความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้นก่อนออกค าสั่งควรมีการพิจารณาให้
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รอบด้านและเปิดรับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (bottom-up) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ เพราะจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3.2 การให้ อสม. เป็นผู้ลงพ้ืนที่ในการส ารวจคนในชุมชน และท ารายงานส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
แต่เมื่อพบผู้ที่เข้าข่ายหรือสงสัยติดเชื้อ กลับไม่มีอ านาจในการออกค าสั่งกักตัว ต้องมาขอค าสั่งการกักตัวจาก
ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า และเกิดความรู้สึกว่าให้ท างานแต่ไม่ให้
อ านาจในการบริหารจัดการ 

4. การเว้นระยะห่างทางสังคม 
 4.1 การปิดสถานศึกษา โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

4.1.1 ผู้บริหารของสถานศึกษาควรมีนโยบายหรือวิธีการให้นักเรียนได้มีการเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 
โดยอาจใช้วิธีการสอนออนไลน์ การให้ครูออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนในชุมชน หรือการนัดสอนเป็นกลุ่ม
ประมาณ 3-4 คน ครูควรมีวิธีการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเรียนที่บ้านได ้

4.1.2 การเรียนออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา รัฐบาลควรเตรียมการในการสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียน เช่น แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค เป็นต้น ก่อนที่จะมีมาตรการการปฏิบัติออกมา อีกทั้งควร
สนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ในการเรียนในระบบ
ออนไลน์ 

4.1.3 ควรมีการอบรมทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ 
4.1.4 เปิดให้เรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ให้สถาบันการศึกษามีมาตรการการป้องกัน

การติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ให้สลับวัน เวลา ที่ให้นักเรียนนักศึกษามาเรียนในชั้นเรียน 
เพ่ือลดจ านวนนักเรียนนักศึกษาในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง เพ่ือจัดระยะห่างให้ได้อย่างน้อย 1-2 เมตร เช่น 
จัดให้เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน 

4.2 การสั่งปิดร้านค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ ควรมีความยืดหยุ่น โดยควรมีการประสานกับเจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ เพราะมาตรการที่เข้มงวดเกินไปจะส่งผลต่อรายได้ของประชาชน ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เช่น การสั่งปิดร้านตัดผม ควรดูบริบทของในแต่ละพ้ืนที่ ต้องมีการลงส ารวจพ้ืนที่ว่าร้านตัดผมแต่ละร้านใน
ชุมชน มีผู้มาใช้บริการมากน้อยเพียงใด เนื่องจากร้านตัดผมส่วนใหญ่ในชุมชนมีผู้มาใช้บริการน้อย เฉลี่ยวันละ
ประมาณ 4-5 คน เท่านั้น การออกมาตรการให้ปิดร้านตัดผมทุกร้าน อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

4.3 รัฐบาลควรรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างในครอบครัว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการรักษา
ระยะห่างในครอบครัว เพราะเชื่อว่าเมื่อไม่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็ไม่มีความจ าเป็นที่
ต้องรักษาระยะห่าง 

5. อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  
  5.1 รัฐบาลควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ อสม. 

ให้เพียงพอ เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ได้ ควรมีการจัดระบบการ
จัดซื้อและการกระจายอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ รวดเร็ว และทันต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ การที่ใช้
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วิธีด าเนินการแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง แต่ระบบการแจกจ่ายล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ในปัจจุบันพบว่า แม้จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันพ้ืนฐานก็มีไม่เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย 
และแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ เป็นต้น 

  5.2 รัฐบาลควรมีระบบตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลจากบริษัทผู้ผลิต ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน และควรประกาศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างรับทราบ เพ่ือป้องกันการ
สั่งซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เพราะจะท าให้เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย สิ้นเปลือง
งบประมาณโดยไม่จ าเป็น 

5.3 รัฐบาลควรตรวจสอบราคาสินค้า และมีความเข้มงวดในการจับกุมผู้ขายสินค้าเกินราคาอย่ าง
จริงจัง และควรด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

 
6. การคัดกรองและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 

6.1 รัฐบาลควรมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกช่องทาง
การเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทาง การด าเนินการยังไม่เข้มข้น
เท่ากับการคัดกรองที่สนามบิน หากการคัดกรองไม่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ไม่สามารถติดตามและเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยง หากกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวมีการติดเชื้อ อาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ 

6.2 การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กรณีที่กลุ่มเสี่ยงมีการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางมาจากต่างประเทศ
ในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการการนี้ ควรมีการส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้พ้ืนที่รับทราบทุกราย เพ่ือ
ด าเนินการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน  

6.3 ควรมีนโยบายสร้างจิตส านึกประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเว้นระยะห่างทาง
สังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล การพกแอลกอฮอล์เจลติดตัว 
เป็นต้น ในกรณีที่ถูกกักกันหรือกักตนเอง ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และกักตัวจน
ครบ 14 วัน 

6.5 ควรพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวและต้องเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ระบบการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา  

 
7. การก าหนดนโยบายและการสื่อสารนโยบาย 

7.1 มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ควรมีความชัดเจน ก่อนที่จะมีประกาศค าสั่งมายังผู้ปฏิบัติ ควรมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพราะมาตรการบางอย่างที่ไม่มีความชัดเจนท าให้เกิดความขัดแย้งของหลาย ๆ 
ฝ่ายในชุมชน รวมไปถึงการให้ผู้ว่าราชการมีอ านาจในการตัดสินใจ ท าให้เกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ 
และบางครั้งค าสั่งไม่ชัดเจน การสั่งการไม่เด็ดขาด และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ภายในท้องถิ่นไม่มีความ
ชัดเจน ท าให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ 

7.2 การสื่อสารมาตรการและนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สั่งการส่วนกลางเป็นศูนย์เดียว 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 

7.3 การสื่อสารความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สื่อสารความเสี่ยงในพ้ืนที่และสื่อสาร
นโยบายมายังศูนย์นี้โดยตรง เพ่ือให้การสื่อสารนโยบายในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 
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บทเรียนที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากการลงพื้นที่ 
การด าเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 

จะประสบความส าเร็จได้นั้น เกิดจากทุนทางสังคมที่ดีของชุมชน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยในชุมชนแห่งหนึ่งนายกเทศมนตรีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีความรอบรู้ทั้งด้านวิชาการ 
และการบริหาร เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรม มีหลักการคิดที่เป็นระบบ มีจิตใจดี กล้าคิด กล้าพูด 
กล้าท า ท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน 

2. องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ดีของชุมชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารสุข และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ มีความรัก ความสามัคคี มีการประชุมหารือ แบ่งหน้าที่ใน
การท างานที่ชัดเจน มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชน มีความรักประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้ได้รับการยอมรับจากประชาชน และได้รับ
ความร่วมมือในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ดังนั้นการด าเนินงานในการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงไม่ใช่เรื่องยาก 

3. มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่ โดยนักเรียนทุกคนที่เรียนใน
โรงเรียนในพ้ืนที่จะต้องผ่านการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้จัดตั้งมูลนิธิ
ให้กับทางวัด และใช้เงินจากมูลนิธิในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

4. โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางเทศบาลได้จัดตั้งมูลนิธิให้ เพ่ือให้โรงเรียนมีเงินทุนส าหรับจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง และเป็นกองทุนส าหรับช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5. จิตอาสาของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพ้ืนที่ จากการสัมภาษณ์พบว่า ทุกครั้งที่มีกิจกรรมของ
ชุมชน จะมีประชาชนร่วมใจกันมาเป็นอาสาสมัคร ท าให้ลดต้นทุนในการด าเนินกิจกรรม และเกิดความสามัคคี 
รักใคร่กันในชุมชน 

6. มีเงินบริจาคจ านวนมากในแต่ละปี ท าให้การด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมของเทศบาลและชุมชน 
ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของ
เทศบาล เช่น งบประมาณซื้ออุปกรณ์ป้องกันร่างกายส าหรับเจ้าหน้าที่ และงบประมาณส าหรับกิจกรรมการ
แจกอาหารกลางให้ผู้ขาดแคลน เป็นต้น ซ่ึงงบประมาณท่ีใช้ทั้งหมดมาจากเงินบริจาค 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในชุมชน ผู้น าชุมชน และ อสม. ซึ่งท างานในเชิงรุก รวมถึงสื่อสารมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ 
และเครือข่ายทางสังคม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องในบาง
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ประเด็น ได้แก่ วิธีการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 และการท าลายเชื้อโรคโควิด-19 บนร่างกายคนและใน
สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอัฟกานิสถานที่พบว่า ประชาชนต้องการ
ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในประเด็นวิถีทางติดต่อของโรค (ร้อยละ 63.0) อาการและอาการแสดง 
(ร้อยละ 59.0) การดูแลตนเอง (ร้อยละ 35.0) ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อ (ร้อยละ 31.0) 
และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาล (ร้อยละ 27.0)5 คล้ายคลึงกับการศึกษาในประเทศไทยที่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.0 มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองโดยการอยู่บ้าน/ท างานที่บ้าน 
การไม่ใช่ภาชนะร่วมกับคนอ่ืน การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การกินร้อน การล้างมือให้สะอาดเป็น
ประจ า การเว้นระยะห่างทางสังคม และห้ามจับใบหน้า แต่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.0 เข้าใจผิดว่า การยืนตากแดด 
และการดื่มเหล้า/แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้6 ซึ่งการที่ประชาชนจะสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-
19 ได้นั้น ประชาชนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรค และการป้องกันโรคที่ถูกต้อง  

จากหลักฐานทางการแพทย์ในปัจจุบันสรุปได้ว่า โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
2019 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า SARS-CoV-2 เป็นเชื้อไวรัสล าดับที่ 7 ในตระกูล coronaviruses lineage B 
จีนัส betacoronavirus สามารถก่อให้เกิดโรคในคนได้ พบเชื้อไวรัสนี้ครั้งแรกจากการระบาดในเมืองอู่ฮ่ัน 
มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จากการศึกษาทางพันธุกรรมของไวรัส มี
ข้อมูลที่ยืนยันว่า ต้นตอของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่างโคโรนา
ไวรัสของค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเห่า กลายพันธุ์เป็นโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ SARS-CoV-2 ที่แพร่เชื้อจาก
สัตว์มาสู่คนได้ ดังนั้นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคอาจมาจากตลาดค้าสัตว์ นอกจากนี้แหล่งของเชื้อโรค 
(reservoir) อาจมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข กระต่าย 
หนู อูฐ หรือสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู เป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่โรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก 
(pandemic) ได้อย่างรวดเร็วและมีผู้ติดเชื้อจ านวนมากนั้น เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ และ
ผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 80 ไม่มีอาการ (asymptomatic infection) หรือมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย (mild 
symptoms) คล้ายไข้หวัดธรรมดา คือ ไข้ ไอ มีเสมหะ มีน้ ามูก และเจ็บคอ มีเพียงร้อยละ 15-20 ที่มีอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง คือ ท าให้มีอาการปอดอักเสบ (pneumonia) และร้อยละ 1-5 จะมีอาการของโรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (severe acute respiratory syndrome: SARS) เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวติ 
การทีผู่้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดธรรมดา ท าให้ผู้ติดเชื้อจ านวนมากไม่ได้รับ
การตรวจคัดกรองและไม่ได้รับการรักษา และเป็นผู้ที่แพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนได้โดยไม่รู้ตัว โรคโควิด-19 มีระยะฟักตัว 
2-14 วัน แพร่กระจายโดยการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplet transmission) เข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ หรือจากการไอ จาม รดกัน ในระยะ 1-2 เมตร นอกจากนี้ยังแพร่เชื้อโดยการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง 
(direct contact transmission) หรือการสัมผัสทางอ้อม (indirect contact transmission) เช่น การสัมผัส
สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น เสมหะ น้ ามูก น้ าลาย หรืออุจจาระ แล้วมาสัมผัสเยื่อบุ
ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นบางการศึกษารายงานว่า
โรคโควิด-19 สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศได้ (airborne transmission)7  
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การศึกษาในฮ่องกงพบว่าร้อยละ 20 ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 แพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอ่ืน 
ร้อยละ 808 ส่วนการศึกษาในประเทศจีนพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคล
อ่ืนได้ 3 คน9 ใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศเกาหลีและอิตาลีพบว่า ผู้ป่วย 1 ราย ในประเทศเกาหลี สามารถ
แพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 2.6 คน (95% CI=2.3-2.9) และผู้ป่วย 1 ราย ในประเทศอิตาลี สามารถ
แพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 3.3 คน (95% CI=3.0-3.6)10 นอกจากนี้การศึกษาในแถบยุโรปพบว่าผู้ป่วย 
1 ราย ในประเทศอิตาลี สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอื่นได้ 3.1 คน (95% CI=2.2-4.1) ผู้ป่วย 1 ราย 
ในประเทศสเปน สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 4.0 คน (95% CI=0.0-10.2) ผู้ป่วย 1 ราย ใน
ประเทศเยอรมัน 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 4.4 คน (95% CI=1.8-7.9) และผู้ป่วย 1 
ราย ในประเทศฝรั่งเศส 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 6.7 คน (95% CI=2.0-12.3)11 และ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคล
อ่ืนได้ 3.3 คน (95% CI=2.8-3.8)12 ซึ่งขณะนี้องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย 
สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ประมาณ 2-3 คน13 แต่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 บางรายที่สามารถ
แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นเป็นจ านวนมาก (super-spreader) คือ ผู้ติดเชื้อที่มีความสามารถในการแพร่กระจาย
เชื้อไปยังบุคคลอ่ืนไดม้ากกว่าค่าเฉลี่ยจ านวนหลายเท่า หรือแพร่กระจายเชื้อได้ประมาณ 20 คน14 ดังการศึกษา
ในประเทศจีนพบว่าผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 28 คน15 ประเทศ
เกาหลีใต้พบว่าผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่คนที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในโบสถ์
ได้มากถึง 31 คน16 และผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่คนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงใน
สถานบันเทิงมากถึง 54 คน17 ส าหรับในประเทศไทยพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จากสนามมวยลุมพินี 1 ราย 
สามารถแพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอ่ืนได้มากกว่า 50 คน18 ท าให้รัฐบาลบางประเทศหรือนักวิชาการบางคนมี
แนวคิดว่า การยุติการระบาดของโรคโควิด-19 อาจท าได้โดยท าให้สัดส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจ
เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติหลังจากได้รับเชื้อหรือจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรค มี
จ านวนมากพอ จนท าเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายไปสู่บุคคลอ่ืนในชุมชนหรือในพ้ืนที่ได้ (herd immunity 
หรือ community immunity) ซึ่งต้องท าให้ประชาชนประมาณร้อยละ 60 ติดเชื้อโรคโควิด-1919 การยุติการ
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้วิธีการนี้น่าจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคนี้ หากรอจนให้มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากพอที่จะเกิด heard immunity อาจส่งผลกระทบที่รุนแรง 
ไม่มีความคุ้มค่าคุ้มทุน  

นอกจากประเด็นข้างต้น ผลการศึกษาครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ที่ไม่
ถูกต้องเกี่ยวกับการท าลายเชื้อโรคโควิด-19 บนร่างกายคนและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างเข้าใจว่าการให้คน
เดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 
ทีส่ าคัญ และรัฐบาลควรให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านรณรงค์ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 
องค์การอนามัยโลก20 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา21 และกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข22 ได้ให้ค าแนะน าว่า 1) การฉีดพ่นท าลายเชื้อบนร่างกายคน ไม่ช่วยเพ่ิมความปลอดภัยต่อการ   
ติดเชื้อหรือช่วยท าลายเชื้อบนร่างกายผู้ติดเชื้อได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสจะอยู่ในระบบทางเดินหายใจของผู้ติดเชื้อ 
นอกจากนี้น้ ายาฆ่าเชื้อยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้ จึงไม่ควรท า และ 2) ไม่มีความจ าเป็นต้องฉีดพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่าง ๆ บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือน ไม่ว่าในสถานที่นั้น
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จะมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือไม่ การปฏิบัติดังกล่าว เป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะไม่ช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้หากในบริเวณนั้นมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ ป่วยที่
ยังไม่แห้ง การฉีดพ่นน้ ายา อาจท าให้เชื้อเกิดการฟุ้งกระจาย และก่อให้เกิดอันตรายได้21 หากต้องการท าความ
สะอาดในกรณีที่มีผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการป่วยเป็นโรคโควิด-19 แนะน าให้เช็ดถูด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ดังนั้น 
รัฐบาลควรประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน 

การที่ประชาชนจะปฏิบัติได้ถูกต้องนั้น นอกจากมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วอาจเกี่ยวข้องกับการมี
ทัศนคติในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ดี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ
โรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางลบใน
ประเด็นเกี่ยวกับการได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อของผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเองว่า เกิดจากการมีพฤติกรรมการมั่วสุมในสถานที่อโคจร และมีความเห็นว่าการได้รับเชื้อหรือมี
โอกาสได้รับเชื้อเกิดจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง และเป็นบุคคลที่น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว การที่
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติดังกล่าวอาจเนื่องมาจากโรคโควิด-19 เป็นโรคที่มีการระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และ
มีผู้ติดเชื้อจ านวนมากกว่า 16 ล้านคน ภายในเวลาเพียงประมาณ 7 เดือน1 และถ้ามีอาการรุนแรงจะท าให้
เสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีความตื่นตระหนก และกลัวติดเชื้อ นอกจากนี้อาจเนื่องจากการติดเชื้อโรคโควิด-
19 ในประเทศไทยในระยะแรก ซึ่งเป็นช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563) นั้น ผู้ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อมาจากสนามมวยและสถานบันเทิง ซึ่งเป็นแหล่งอโคจร 18 อย่างไรก็ตามผู้ติดเชื้อจ านวน     
ไม่น้อยอาจได้รับเชื้อมาจากการเดินทาง การประกอบอาชีพ รวมถึงการออกไปปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันนอกบ้าน2

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างประมาณหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งมีทัศนคติเชิงลบว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ท าให้คน
ในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านถูกรังเกียจ เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย เป็นบุคคลที่ท าให้
เกิดความแตกแยกในชุมชน และเป็นบุคคลที่คนในชุมชนไม่ควรไปมาหาสู่ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรคโควิด-19 
เป็นโรคอุบัติใหม่ และยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคน้อย ส่งผลให้เกิดความสับสน ความกลัว ความหวาดระแวง 
และความวิตกกังวล ขึ้นในสังคมได้ง่าย23,24 ดังนั้นรัฐบาลควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 
ในการปรับแก้ไขทัศนคติเชิงลบของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเอง รวมถึงส่งเสริมทัศนคติเชิงบวก เพ่ือลดปัญหาการตีตราทางสังคม (social stigma) และการแบ่งแยก 
(discrimination) ทีอ่าจเกิดข้ึนในชุมชน  

การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คือ มีความเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ และเป็นบุคคลที่คนใน
ชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ ดังนั้น
รัฐบาลควรส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกดังกล่าวในการช่วยลดปัญหาการตีตราและการแบ่งแยกที่จะเกิดขึ้นในสังคม 
เพราะโดยพ้ืนฐานคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจดี และมีน้ าใจ การร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ประชาชนน่าจะช่วยลดทัศนคติเชิงลบที่มีต่อคนกลุ่มนี้ได้ องค์การอนามัยโลกได้แนะน าวิธีการแก้ปัญหาการตีตรา
ทางสังคมไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การเลือกใช้ค าที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ค าเรียกที่ เชื่อมโยงกับสถานที่หรือ
กลุ่มคน 2) การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่
ระบาด การป้องกันการติดเชื้อ และการรักษาโรคโควิด-19 และ 3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการ
ระบาดของข่าวลือ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในสังคม24 

 ผลการศึกษาครั้งนี้อาจแตกต่างจากการศึกษาอ่ืนเนื่องจากเป็นการศึกษาทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ
โรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ดังเช่นการศึกษาประเทศเคนยา ซึ่ง ศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนร้อยละ 67.9 มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ท าให้เสียชีวิตได้ 
ร้อยละ 39.5 มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ร้อยละ 34.4 มีความกลัวตกงาน ไม่มี
รายได้ และธุรกิจปิดกิจการ ร้อยละ 25.8 มีความเชื่อว่าตนเองสามารถแพร่เชื้อไปให้ผู้อ่ืนได้ และร้อยละ 21.8 
มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ท าให้ขาดแคลนอาหาร25 ส่วนการศึกษาในประเทศไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อในระดับมากถึงมากที่สุด 
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขมีความส าคัญในระดับมากถึงมากที่สุด กลุ่มอย่างมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขในระดับมากถึงมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าคนใน
ชุมชนหรือสังคมสามารถปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขได้ดีในระดับมาก6  

ด้านการปฏิบัติ การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรค   
โควิด-19 ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 90 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ น าชุมชน 
และ อสม. ซึ่งท างานในเชิงรุก มีการลงไปในพ้ืนที่เคาะประตูบ้านให้ความรู้ และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากมีความรู้และทัศนคติถึงความรุนแรงของโรคของ
กลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตามมีการปฏิบัติบางอย่างที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ
และการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในครอบครัวตลอดเวลา ซึ่ง
ปฏิบัติได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 68.5 ทั้งที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 มีพ้ืนที่บ้านเพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมไทยซึ่งมีความผูกพันและใกล้ชิดกันของคนในครอบครัว รวมถึง
วัฒนธรรมบางอย่างที่ท าให้คนในครอบครัวต้องใกล้ชิดกัน เช่น วัฒนธรรมการกิน ซึ่งคนไทยที่อาศัยอยู่บ้าน
เดียวกันมักจะรับประทานร่วมกัน และจากการสังเกตพบว่า คนในครอบครัวส่วนใหญ่จะไม่เว้นระยะห่างทาง
สังคมอย่างน้อย 1-2 เมตรขณะรับประทานอาหาร ผลการศึกษาที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ไม่ถึงร้อยละ 90 ที่พูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 
ซึ่งหากผู้ถูกกักกันเกิดการติดเชื้อจะท าให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้สูง ดังนั้นควรเน้นย้ า
ประชาชนให้เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกกรณี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

ส าหรับการเว้นระยะห่างกับบุคคลอ่ืน การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
เพ่ิมข้ึนมีสัดส่วนการเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตร ตลอดเวลามากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ระดับต่ า 
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อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบว่า การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ยัง
ปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยในกรณีที่มีคนมาร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก เช่น งานบุญ งานศพ และการแจกอาหาร
หรือสิ่งของ รวมถึงการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน รัฐบาลควรจัดอบรมและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง การ
เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ให้มีความเข้มข้นและต่อเนื่องมากขึ้น โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการ
ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละวัย เพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติได้ถูกต้องร้อยละ 100 เพราะการ
เว้นระยะห่างทางสังคมเป็นมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับการท าความ
สะอาดมือและการสวมหน้ากากอนามัย ดังการศึกษาในฮ่องกงที่พบว่า การปฏิบัติตามมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคมในช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อใน
ชุมชนได้ ร้อยละ 44 โดยพบว่าการหยุดเรียนหรือปิดโรงเรียนจะช่วยลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 
จาก 1.28 คน (95% CI=1.26–1.30) เหลือ 0.72 คน (95% CI=0.70–0.74)26 อย่างไรก็ตามการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าการปิดโรงเรียนจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ 
และยังพบว่าความเหมาะสมของมาตรการการปิดโรงเรียนขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ของแต่ละประเทศ และมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างอ่ืน เช่น การท างานที่บ้าน อาจจะ
มีประสิทธิภาพมากกว่า27 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคมควรมีระยะอย่างน้อย 1 เมตร ดังการทบทวน
วรรณกรรมที่พบว่าการเว้นระยะห่าง 1 เมตรหรือมากกว่า ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 เมื่อ
เทียบกับการเว้นระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร (OR=0·18, 95%CI=0·09-0·38) นอกจากนี้พบว่าการสวม
หน้ากากป้องกันโรค (N95 หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า) และเครื่องป้องกันหน้า (face shield) ช่วยลดลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 แต่น้อยกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสวมหน้ากากป้องกันโรค
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เมื่อเทียบกับการไม่สวมหน้ากากป้องกันโรค (OR=0·15, 
95%CI=0·07- 0·34) และการสวมเครื่องป้องกันช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เมื่อเทียบกับการ
ไม่สวมเครื่องป้องกันหน้า (OR=0·22, 95%CI=0·12- 0·39)28 ในกรณีที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้
อย่างน้อย 1-2 เมตร ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ส าคัญอย่างอ่ืนโดยเคร่งครัด เช่น การคัดกรองโรค 
การสวมหน้ากากอนามัย และการท าความสะอาดมือ รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมรร่วมกันให้สั้นที่สุด 
ซึ่งประชาชนก็ควรปฏิบัติได้ถูกต้องร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการปฏิบัติ
บางอย่างที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ 90 คือ การท าความสะอาดมือก่อนและหลังการรับประทาน
อาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน ดังนั้นควรมีการเน้นย้ าเรื่องดังกล่าวแก่ประชาชน  

ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเคนยาที่พบว่า ประชาชนร้อยละ 97.1    
ท าความสะอาดมือบ่อยครั้ง ร้อยละ 94.1 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน ร้อยละ 81.5 รักษาระยะห่างจากบุคคลอ่ืน
อย่างน้อย 2 เมตร ร้อยละ 79.3 อยู่บ้าน และร้อยละ 73.2 ให้ค าแนะน าผู้อ่ืนในการสังเกตอาการของการ     
ติดเชื้อ25 คล้ายคลึงกับอีกหนึ่งการศึกษาจากประเทศเคนยาที่พบว่า ประชาชนร้อยละ 84.0 มีการจัดเตรียม
อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดมือ ร้อยละ 81.0 ท าความสะอาดมือเมื่อกลับมาจากข้างนอก แต่มีเพียงร้อยละ 
65.0 ที่ท าความสะอาดมือหลังเข้าห้องน้ า ร้อยละ 56.0 ท าความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร ส าหรับการ
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สวมหน้ากากอนามัยพบว่า ประชาชนร้อยละ 89.0 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน โดยร้อยละ 99.0 
ไม่ใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อ่ืน และร้อยละ 66.0 ใช้หน้ากากอนามัยซ้ ามากกว่า 1 วัน นอกจากนี้ในช่วงที่มี
มาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคมพบว่า ร้อยละ 81.0 มีการออกนอกบ้าน29 คล้ายคลึง
กับการศึกษาในประเทศไทยที่พบว่า ประชาชนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวง
สาธารณสุขได้ในระดับสูง โดยร้อยละ 80-94 ไม่มีกิจกรรม/สังสรรค์ ร้อยละ 92-96 ไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยที่มี
อาการหวัด ร้อยละ 63-79 ไมม่ีการเข้าไปในพ้ืนที่แออัด ร้อยละ 79-85 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 
71-92 ล้างมือหลังเข้าห้องน้ า และร้อยละ 98 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน ยกเว้นการใช้
มือจับใบหน้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้มือจับใบหน้าเป็นบางครั้งสูงถึงร้อยละ 65-90 และการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ที่พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 11.7-16.7 ที่รักษาระยะห่างได้ 1-2 เมตร6  

ส าหรับการคัดกรองโรค ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันฟรี ส าหรับการคัดกรองโรคโควิด-19 จ านวนมาก 
ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนและเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวมาไว้ใน
สมาร์ทโฟนของตนเอง เพราะจะท าให้สามารถคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการที่
สะดวก รวดเร็ว ท าได้ทุกที่ และทุกเวลา การคัดกรองโรคจะช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ได้ตั้งแต่
มีการติดเชื้อในระยะแรก หากเกิดการติดเชื้อจริงจะช่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดความรุนแรงของ
โรคโควิด-19  

การศึกษาครั้งนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ และการปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 โดยพบว่าอาชีพที่มีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือและหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ     
มากที่สุด คือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ และพบว่าการมีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ
ไม่เพียงพอเพ่ิมขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น แต่พบว่าฐานะทางครอบครัวที่ดีขึ้น และการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันโรค  
โควิด-19 ในชุมชนท าให้มีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือเพียงพอเพ่ิมขึ้น ดังนั้นผู้น าชุมชนควรสนับสนุน
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือให้ตรงกับกลุ่มท่ีขาดแคลนมากเป็นล าดับแรก และหากมีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 
ในชุมชน ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ประชาชน เพราะจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติใน
การป้องกันโรคเพ่ิมขึ้น แต่ไม่ควรระบุตัวตนของผู้ถูกกักกันเพราะอาจท าให้เกิดปัญหาการตีตราทางสังคม และ
การแบ่งแยกในชุมชนได้ นอกจากนี้พบว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และฐานะทางครอบครัวที่ดีขึ้น ท าให้พก
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพ่ิมขึ้น ดังนั้นอาจขอให้ประชาชนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว
ในชุมชนมาช่วยรณรงค์เรื่องพกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือเมื่อออกจากบ้าน  

นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวมีการใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้
ถูกกักกันโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและอาจมีจ านวนห้องน้ าจ ากัด ท าให้ไม่สามารถแยกห้องน้ ากับผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ได้ 
ดังนั้นควรมีการเน้นย้ าความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการท าความสะอาดห้องน้ ารวมถึงพ้ืนผิวที่สัมผัสบ่อย 
ให้แก่ประชาชนที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคโควิด-19 จะมีชีวิตอยู่ได้ที่
อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส โดยในสภาพอากาศเย็น สามารถอยู่บนพ้ืนผิวได้นานถึง 20 วัน และในสภาพ
อากาศร้อน จะอยู่ไดน้าน 3-9 วัน เชื้อนี้เป็นเชื้อที่ไม่ทนความร้อน โดยเชื้อจะตายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
และเชื้อจะถูกท าลายได้ง่ายโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ30 ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีค าแนะน าดังนี้ 
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การใช้แอลกอฮอล์ 70% เหมาะส าหรับพ้ืนผิวที่เป็นโลหะ ผงซักฟอกผสมน้ าร้อน 70 องศาเซลเซียส เหมาะ
ส าหรับวัสดุที่เป็นผ้า น้ ายาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.05% ส าหรับพ้ืนผิวทั่วไป และ 0.5% ส าหรับ
พ้ืนที่ผิวที่มีละอองเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย กรณีที่ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์เช็ดท าความสะอาด ให้ทิ้งไว้นานอย่าง
น้อย 15 นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ าสะอาดเพ่ือป้องกันสนิม ส่วนกรณีที่เช็ดท าความสะอาดด้วย 70% 
แอลกอฮอล์ ให้รอจนแอลกอฮอล์แห้ง จึงจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค แต่ต้องระวังไฟไหม้ เพราะแอลกอฮอล์เป็น
สารที่ติดไฟได้ โดยการเช็ดท าความสะอาดเพ่ือก าจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต้องมีการออกแรงขัดถู ( friction 
rub) เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อบนผิวสัมผัสได้22  

การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวมีการสัมผัส
ร่างกายผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัว ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้ถูกกักกันไม่มีอาการของการติดเชื้อ ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวต้องการให้ความรัก ความ
อบอุ่น และให้ก าลังใจผู้ถูกกักกัน รวมถึงไม่ต้องการให้ผู้ถูกกักกันรู้สึกถูกตีตราทางสังคม และถูกแบ่งแยกจาก
บุคคลในครอบครัว ซึ่งการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น อาจ
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เป็นต้น 

เมื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 โดย ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม และมีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือเพียงพอ     
เศรษฐานะทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพ้ืนที่อยู่อาศัยเพียงพอในการเว้นระยะห่างทางสังคม มี
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือเพียงพอ พกแอลกอฮอล์เจลติด และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน 
และยังพบว่าการรับรู้ว่ามีผู้ถูกกักกันในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาด
มือเพียงพอ นอกจากนี้พบว่าทัศนคติต่อการป้องกันการติดเชื้อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการ
ป้องกันการติดเชื้อต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ และผู้ถูกกักกัน สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเคนยาที่พบว่า       
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงมีความตระหนักเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของการติดเชื้อ และความ
เสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับการศึกษา25 รวมทั้งพบว่าเศรษฐานะทางสังคม
ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ไม่เท่าเทียมกัน31  

การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่ว
ร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกันก่อนเข้ามาอยู่ร่วมกับคนในชุมชน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้สูงจะ
สนับสนุนให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อ และผู้ถูกกักกันก่อนเข้ามาอยู่ร่วมกับคนในชุมชนน้อยกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ต่ า ดังนั้นรัฐบาลควรอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการฉีดพ่น
ยาฆ่าเชื้อบนร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูก
กักกันในประเด็นดังกล่าวได้ถูกต้อง 

ส าหรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 การศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมาก มากที่สุด คือ ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง รายได้ไม่พอใช้ ค่าใช้จ่าย
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เพ่ิมขึ้นจากการเรียนหรือท างานที่บ้าน ถูกพักงานชั่วคราว และถูกเลิกจ้าง สอดคล้องกับการศึกษาทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย ซึ่งพบว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการชะลอตัว ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย32 

ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP) และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) ลดลง ผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นได้ช้าลง และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)33 
นอกจากนี้มีการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ท าให้เกิดภาวะวิกฤตทางการเงินในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย 
โดยร้อยละ 43.0 ตกงานหรือถูกตัดเงินเดือน ส่งผลให้ร้อยละ 53.0 มีเงินไม่เพียงพอในเดือนแรก และมีเพียง
ร้อยละ 23.0 ที่คาดว่าจะมีเงินพอใช้ในระยะเวลา 3 เดือน34 และมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบที่รุนแรง โดยท าให้ประชาชนเกิดความยากจนทั่วโลกสูงถึง 420-580 ล้านคน35 เช่นเดียวกับ
การศึกษาคนจนในเขตเมืองในประเทศไทยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
และนโยบายของรัฐบาล ในระดับที่มากน้อยแตกต่างกันไป ส าหรับกลุ่มวัยท างานพบว่า ไม่สามารถประกอบ
อาชีพและหารายได้ตามปกติ โดยนายจ้างให้หยุดงานโดยสิ้นเชิงร้อยละ 18.9 นายจ้างให้ลดเวลาท างานและ
รายได้ลดลงร้อยละ 18.0 ผู้ประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่ แผงลอย ไม่สามารถค้าขายได้ร้อยละ 18.2 ส่วนผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับเหมาก่อสร้าง คนขับรถตู้/รถรับจ้าง/มอเตอร์ไซค์รับจ้าง มีผู้ว่าจ้างลดลงหรือไม่มี
เลยร้อยละ 18.4 นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.2 รายได้ลดลงเกือบทั้งหมด และร้อยละ 31.2 
รายได้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง มีเพียงน้อยกว่าร้อยละ 10.0 ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยหรือไม่ได้รับ
ผลกระทบเลยเนื่องจากมีเงินเดือนประจ า36 

ส่วนผลกระทบทางด้านสังคม การศึกษาครั้งนี้พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ตามปกติ เช่น การเดินทางไปต่างจังหวัด การรับประทานอาหารนอกบ้าน 
การไปร้านเสริมสวย และการไปชอปปิงหรือไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังผลต่อการ    
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการลงแขกหรือเอาแรง
ช่วยกันในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ความเกื้อกูลกันในสังคมลดลง คล้ายคลึงกับการศึกษาที่พบว่า การระบาดของ
โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน โดยผู้ให้บริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ 
ยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันกีฬา หลีกเลี่ยงการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้ผู้
ให้บริการถูกยกเลิกการให้บริการ งดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และเทศกาลต่าง ๆ มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้ขาดความใกล้ชิด มีการปิดโรงแรม ร้านอาหาร และศาสนสถาน 
ปิดสถานบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร สถานที่ออกก าลังกาย สระว่ายน้ า และอ่ืน ๆ เป็นต้น 37 ซึ่ง
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 538 ท าให้ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นลดลง เนื่องจากประชาชน
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และปฏิบัติการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมได้มากขึ้น  

ผลกระทบด้านสุขภาพและการป้องกันโรคที่ส าคัญจากการศึกษาครั้งนี้  คือ การขาดแคลน
หน้ากากอนามัย และการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจล ที่น่าจะมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิต
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลได้มากขึ้น แต่สินค้าดังกล่าวยังเป็นสินค้าควบคุมท าให้ประชาชนทั่วไปยัง
เข้าถึงได้ยาก ประกอบกับสินค้าดังกล่าวมีราคาเพ่ิมขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้หน้ากากผ้าเพ่ิมขึ้น 
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เนื่องจากหน้ากากผ้าที่ท าจากวัสดุที่เหมาะสม เช่น ผ้าฝ้ายมัสลินสองชั้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันการซึม
ผ่านของละอองน้ า และป้องกันเชื้อโรคได้ค่อนข้างดี นอกจากนี้ยังสามารถน ามาซักและน ากลับมาใช้ซ้ าได้
มากกว่า 100 ครั้ง39 การใช้หน้ากากผ้าจึงเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับประชาชน อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงวัสดุที่
น ามาท าหน้ากากผ้าด้วย 

ผลกระทบต่อครอบครัว การศึกษาครั้งนี้พบว่า ผลกระทบต่อครอบครัวที่ส าคัญคือ ขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก นอกจากนี้ก่อใหเ้กิดความตึงเครียดและความรุนแรงใน
บ้านหรือที่พักเพ่ิมข้ึน รวมถึงท าให้เกิดการเลิกหรือหย่าร้างกับแฟนหรือคู่รัก ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิบาย
ได้ว่า การขาดแคลนผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว เพราะมี
ค่าแรงถูกกว่าลูกจ้างท่ีเป็นคนไทย การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ขาดแคลนผู้ดูแลเนื่องจากแรงงานต่างด้าว
ส่วนหนึ่งขอกลับประเทศตนเอง และส่วนหนึ่งกลัวการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย 
ปัสสาวะ และอุจจาระ โดยไม่มีหรือมีอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลไม่เพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย หรือ
ถุงมือ รวมถึงการขาดแคลนแอลกอฮอล์เจลในการท าความสะอาดมือ นอกจากนี้มีสาเหตุจากผู้ว่าจ้างขอลด
ค่าจ้างเนื่องจากมีรายได้ลดลง ส่วนการขาดแคลนผู้ดูแลเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก เนื่องมาจากการระบาดของโรค    
โควิด-19 ท าให้รัฐบาลประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันปัญหาการ
ขาดแคลนผู้ดูแลเด็กอ่อนหรือเด็กเล็กมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 538 ท าให้
ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเปิดท าการได้ แต่เนื่องจากการให้บริการต้อง
ค านึงถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร ท าให้
สถานบริการดังกล่าวเปิดรับเด็กได้จ านวนน้อยลง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ปกครอง ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป ส่วนปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้สูงอายุ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สถานศึกษา เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงวิทยาลัยพยาบาล เปิดหลักสูตรอบรมผู้ดูแล ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน
ถึง 1 ปี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในประเทศไทย  

 การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกอธิบายได้ว่า ความตึงเครียดในบ้านที่เพ่ิมขึ้นเกิดจากทุกคนในบ้านกลัวการติดเชื้อ 
ประกอบกับการไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและกิจกรรมการผ่อนคลายต่าง ๆ ได้ตามปกติ ร่วมกับการ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในครอบครัวหรือเกิดความ
รุนแรงในบ้านหรือที่พักเพ่ิมขึ้น เพราะแต่ละคนมีบุคลิกภาพและมีความชอบในกิจกรรมที่แตกต่างกัน 
เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา แฟนหรือคู่รักที่ต้องอยู่ด้วยกันเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้ทนพฤติกรรม
บางอย่างของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ ประกอบกับความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวท าให้เกิดการการ
เลิกหรือหย่าร้างกัน ในทางตรงกันข้ามสามีหรือภรรยา แฟนหรือคู่รักที่ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ เกิดความ
เหินห่าง ท าให้คู่ครองหรือคู่รักไปมีผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ืนหรือมีกิ๊ก จนเกิดการเลิกหรือหย่าร้างกันในที่สุด ซึ่ง
ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 538 
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  ผลกระทบด้านการศึกษา การศึกษาครั้งนี้พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักเรียน/
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้าลง นักเรียน/นักศึกษาบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตส าหรับการเรียน/
การสอบออนไลน์ ไม่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาในการเรียน/การสอบออนไลน์ ไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับ
การเรียน/การสอบออนไลน์ และไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ
แซมเบียที่พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครูและนักเรียนขาดสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ท าให้ไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงอาจส่งผลต่อการสอบเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน40 ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวน่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากรัฐบาลได้มี
มาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 538 นักเรียน/นักศึกษาสามารถเรียนได้ทั้งในสถานศึกษาและการเรียนออนไลน์ 
โดยสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
แม้ว่าอาจยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา แต่ทางสถานศึกษาได้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งน่าจะช่วยลด
ปัญหาข้างต้นลงได ้

ผลกระทบทางด้านจิตใจ การศึกษาครั้งนี้พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางด้าน
จิตใจหลายประการ คือ กความเครียดจากการเลิกจ้าง/ตกงาน ความเครียดจากการหยุดงาน/พักงาน วิตก
กังวลว่าจะหางานท าไม่ได้ วิตกกังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง และมีภาวะซึมเศร้า  สอดคล้องกับการศึกษาใน
ต่างประเทศที่พบว่า ประชาชนมีความกลัวการติดเชื้อ มีความเครียดสูงจากปัญหาการว่างงาน การขาดรายได้ 
การถูกลดเงินเดือน และต้องปรับตัวภายใต้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การท างานหรือ
เรียนที่บ้าน การท างานหรือเรียนออนไลน์ มาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน (curfew) หรือล็อค
ดาวน์ เป็นต้น ซึ่งประชาชนบางส่วนอยู่ในภาวะเครียดรุนแรงและเรื้อรังจนถึงขั้นพยายายามฆ่าตัวตาย 
โดยเฉพาะผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ41-46 นอกจากนี้การศึกษาผลกระทบของประชาชนในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าประชาชนมีภาวะซึมเศร้า (ร้อยละ 48.3) วิตกกังวล (ร้อยละ 22.6) และมีทั้ง
ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล (ร้อยละ 19.4) )47 คล้ายคลึงกับผลการส ารวจในประเทศไทย ในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียดระดับปานกลาง (ร้อยละ 54.1) รองลงมา
คือ ระดับต่ า (ร้อยละ 28.3) ระดับสูง (ร้อยละ 13.3) และระดับสูงมาก (ร้อยละ 4.2) และยังพบว่าประชาชน
ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลระดับปานกลาง (ร้อยละ 74.2) รองลงมาคือ ระดับต่ า (ร้อยละ 22.7) และระดับสูง 
(ร้อยละ 3.1)48  

ผลการวิจัยส ารวจเบื้องต้นครั้งนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายของ
ประเทศ รวมถึงน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการท าวิจัยต่อยอดในอนาคตเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงทั่วโลก มีผู้ป่วยและ
ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจ านวนมาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจเบื้องต้น (exploratory survey) โดย
ท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (mixed method study) ในชุมชนที่มีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และ
ผู้ถูกกักกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้เคย ติดเชื้อโรคโควิด -
19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ศึกษาปัญหาในการจัดการและการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ 
ของรัฐเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน ศึกษาปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากโควิด-
19 ในชุมชน และเสนอนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจจากมาตรการของรัฐในการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ท าการศึกษาใน 3 ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 ข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลการปฏิบัติ ทัศนคติ และผลกระทบจากโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
จ านวน 200 คน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน    
(อสม.) จ านวน 15 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.0 ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 45.0    
มีอายุ 51-60 ปี มากท่ีสุดร้อยละ 26.0 อายุเฉลี่ย 46.1 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 31.5 
รองลงมาคือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร้อยละ 25.5 เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน
มากที่สุดร้อยละ 46.5 โดยมีสมาชิกเฉลี่ย 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1 ปีร้อยละ 85.5 แต่มีสมาชิกในครอบครัวอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีร้อยละ 52.5 โดยส่วนใหญ่มีจ านวน 
1-2 คนร้อยละ 97.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บ้านเพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมร้อยละ 
90.5 มีฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 88.5 สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับการเยียวยาร้อยละ 
66.0 ส าหรับครอบครัวที่ได้รับการเยียวยาส่วนใหญ่ได้รับการเยียวยาจ านวน 1 คนต่อครอบครัวร้อยละ 80.9 
 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนเพียงร้อยละ 18.7 รับรู้ว่ามีผู้กักกันโรค
โควิด-19 ในชุมชนร้อยละ 51.0 และมีผู้กักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวร้อยละ 18.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือพอใช้ร้อยละ 76.0 พกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
ร้อยละ 86.0  มีหน้ากากอนามัยพอใช้ร้อยละ 74.5 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 
98.0 เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตรตลอดเวลาร้อยละ 95.0 แต่เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 
1-2 เมตรตลอดเวลาเพียงร้อยละ 68.5 
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 การปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-
19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94.5 และ 93.0 ตามล าดับ ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม 
ร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 94.0 และ 92.0 
ตามล าดับ ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลังพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่
ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.0 และ 89.5 ตามล าดับ สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยา    
ฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 91.0 
และ 90.5 ไม่สัมผัสร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
90.5 และ 86.0 ตามล าดับ ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.0 และ 86.0 ตามล าดับ ล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
หลังรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
88.5 และ 87.5 ตามล าดับ สนับสนุนให้แยกผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 
โดยให้อยู่แยกห้อง/แยกบ้านกับผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 85.5 ตามล าดับ ล้างมือหรือท าความสะอาด
มือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.0 และ 86.5 ตามล าดับ แนะน าวิธีป้องกันการติดเชื้อ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-
19 ให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 87.0 และ 86.0 
ตามล าดับ พูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง แต่เว้นระยะห่างอย่าง
น้อย 1-2 เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 88.5 ตามล าดับ ปลอบใจพูดคุยให้ก าลังใจผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-
19 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 85.5 ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าครอบครัว
ที่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 มีการใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ถูกกักกัน และสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันมากกว่าครอบครัวที่
ไม่มีผู้ถูกกักกัน   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ระดับปานกลาง (11-15 คะแนน) คิดเป็น
ร้อยละ 71.5 คะแนนความรู้เฉลี่ย 14.0 คะแนน (+ 2.3 คะแนน) โดยความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ วิธีการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่วนความรู้ด้าน
การปฏิบัติเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ การ
ให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อ และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม  

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางลบต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง
ในหลายประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเอง ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากพฤติกรรมการมั่วสุมในสถานที่อโคจร และมี
ความเห็นว่าการได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อเกิดจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนี้มีความเห็นว่าผู้
ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 84.5 ตามล าดับ แต่มีทัศนคติทางบวกคือ มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 87.0 และ 87.5 ตามล าดับ และเป็น
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บุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไป
ได้ คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 84.5 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งมีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรค
โควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่ท าให้คนในชุมชน/หมู่บ้านถูกรังเกียจ คิดเป็นร้อยละ 
50.5 และ 51.0 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 
41.5 ตามล าดับ เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 37.0 เท่ากัน และเป็นบุคคลที่
คนในชุมชนไม่ควรคบหาไปมาหาสู่ คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ 33.0 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในระดับมาก มากที่สุด คือ ขาดรายได้หรือรายได้
ลดลง (ร้อยละ 80.0) รายได้ไม่พอใช้ (ร้อยละ 78.0) ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการเรียนหรือท างานที่บ้าน (ร้อยละ 
76.0) ถูกพักงานชั่วคราว (ร้อยละ 71.0) และถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 67.5) รองลงมาคือ ผลกระทบทางด้านสังคม 
คือ การเดินทางไปต่างจังหวัด (ร้อยละ 63.5) การรับประทานอาหารนอกบ้าน (ร้อยละ 63.0) การไปร้านเสริมสวย 
(ร้อยละ 61.0) การไปชอปปิงหรือไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 58.0) การสืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม (ร้อยละ 61.5) การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ร้อยละ 49.5) การลงแขกในชุมชน 
(ร้อยละ 46.0) ขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (ร้อยละ 39.5) ขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ (ร้อยละ 38.5) ขาดผู้ดูแลเด็กก่อน
วัยเรียน (ร้อยละ 36.5) ความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 34.5) ความรุนแรงในบ้าน/ที่พักเพ่ิมขึ้น     
(ร้อยละ 14.0) การเลิกหรือหย่าร้างกับแฟนหรือคู่รัก (ร้อยละ 12.0) นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้าลง 
(ร้อยละ 61.0) ไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 43.0) ไม่ผู้ให้
ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาในการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 43.0) ไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการเรียน/
การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 38.5) และไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบออนไลน์ (ร้อยละ 38.0) ผลกระทบด้าน
สุขภาพและการป้องกันโรคที่ส าคัญ คือ การขาดแคลนหน้ากากอนามัย (ร้อยละ 50.5) และการขาดแคลน
แอลกอฮอล์เจล (ร้อยละ 48.5) ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ คือ ความเครียดจากการเลิกจ้าง/ตกงาน (ร้อยละ 
63.5) ความเครียดจากการหยุดงาน/พักงาน (ร้อยละ 62.5) วิตกกังวลว่าจะหางานท าไม่ได้ (ร้อยละ 62.0) วิตก
กังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง (ร้อยละ 61.0) และมีภาวะซึมเศร้าจากการไม่ได้พบปะผู้คน (ร้อยละ 39.0) 

การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีการน านโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรค
โควิด-19 ของรัฐทุกมาตรการมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม การห้าม
ออกจากเคหะสถานตามประกาศเคอร์ฟิว การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การสั่งปิดสถานศึกษา การพ่นยา
ฆ่าเชื้อ การเยียวยาของรัฐบาล และการกักกันและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
เชิงลึก พบว่า การด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน ทั้งผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน แต่พบว่ามีปัญหาส าคัญหลายประการ ได้แก่ 
นโยบายและการน านโยบายมาสู่การปฏิบัติไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะนโยบายที่ประกาศใช้ในระยะแรกที่มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคไม่เพียงพอ และมี
การปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ไม่ถูกต้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไม่
เพียงพอ ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังพบว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมยังไม่สามารถท าได้หรือท าได้ไม่ดีในบางกรณี เช่น การเว้นระยะห่างภายใน
ครอบครัว การเว้นระยะห่างในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 



นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบตัิ ต่อผู้เคยติดเชื้อหรือผู้กักกันโรคโควดิ-19 และผลกระทบ  

   

68 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 มีดังนี ้
1.  มาตรการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  

 1.1 รัฐบาลควรกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การคัดกรองและ
การลงทะเบียน โดยการด าเนินงานควรมีรูปแบบที่ชัดเจน โปร่งใส เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันความล าเอียง ป้องกันการลงทะเบียนให้เฉพาะเครือญาติหรือคนสนิทของผู้น าหรือผู้มีอ านาจในชุมชน  

 1.2 การลงทะเบียนเยียวยาควรมีการระบุคุณสมบัติหรือเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิจะให้ความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน เพ่ือไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน และควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยให้ความช่วยเหลือ 

 1.3 การให้เงินเยียวยา ไม่ควรให้เป็นรายบุคคล ควรให้การช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน และ
ควรให้ความช่วยเหลือทุกครัวเรือน  

 1.4 รัฐบาลควรด าเนินนโยบาลลดค่าน้ า ค่าไฟ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด-19  

2.  การพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 2.1 รัฐบาลควรให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดความสับสน 
และความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน  

3. การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค  
3.1 รัฐบาลควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยเปิดรับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ (bottom-up) 

ประกอบการตัดสินใจก่อนออกค าสั่ง เพราะจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ เช่น ควรแต่งตั้งให้ อสม. เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคในชุมชน เพราะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้
ทางด้านสาธารณสุขและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  

4. การเว้นระยะห่างทางสังคม 
4.1 สถานศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 

4.1.1 ผู้บริหารของสถานศึกษาควรมีนโยบายและวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคมที่มีความ
เหมาะสมกับสถานศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

4.1.2 กรณีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รัฐบาลและผู้บริหารสถานศึกษา ต้องสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไดอ้ย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

4.1.3 ควรมีการอบรมวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
4.2 การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการสั่งปิดร้านค้าหรือการให้บริการ ควรมีความยืดหยุ่น 

รัฐบาลควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ เพราะมาตรการที่เข้มงวดเกินไปจะส่งผลต่อรายได้ของประชาชน  
4.3 รัฐบาลควรรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างในครอบครัว เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่

เว้นระยะห่างในครอบครัว เพราะเชื่อว่าเมื่อไม่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ควรเน้น
การเว้นระยะห่างในการประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 
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5.  อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  
5.1 รัฐบาลควรจัดระบบการจัดซื้อและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เพียงพอและทันเวลา โดยจะให้พ้ืนที่หรือส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
5.2 รัฐบาลควรมีระบบตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลจาก

บริษัทผู้ผลิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และควรประกาศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้ อจัดจ้างรับทราบ 
เพ่ือป้องกันการสั่งซื้อสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ  

5.3 รัฐบาลควรตรวจสอบราคาสินค้า และมีความเข้มงวดในการจับกุมผู้ขายสินค้าเกินราคา
อย่างจริงจัง และควรด าเนินการให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

6.  การคัดกรองและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
6.1 รัฐบาลควรก าหนดมาตรที่ชัดเจนและด าเนินการอย่างเคร่งครัดในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ให้ครอบคลุมในทุกช่องทางการเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสารประจ าทาง 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง 

6.2 การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง กรณีที่กลุ่มเสี่ยงมีการเดินทางข้ามจังหวัดหรือเดินทางมาจาก
ต่างประเทศในช่วงที่มีการผ่อนคลายมาตรการการนี้ ควรมีการส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้พ้ืนที่รับทราบทุกราย 
เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังต่อจนครบ 14 วัน  

6.3 ควรมีนโยบายสร้างจิตส านึกประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การท าความสะอาดมือ การพกแอลกอฮอล์เจลติดตัว ในกรณีที่มี
ผู้ถูกกักกันหรือกักตนเอง ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และกักตัวจนครบ 14 วัน 

6.5 ควรพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลของกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวและต้องเฝ้าระวังให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ระบบการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา  

7. การก าหนดนโยบายและการสื่อสารนโยบาย 
7.1 มาตรการและนโยบายต่าง ๆ ควรมีความชัดเจน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ ก่อนการ

ประกาศค าสั่งมายังผู้ปฏิบัติ เพ่ือไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 
7.2 การสื่อสารมาตรการและนโยบายต่าง ๆ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สั่งการส่วนกลางเป็นศูนย์

เดียว เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 
7.3 การสื่อสารความเสี่ยงในระดับพ้ืนที่ รัฐบาลควรจัดตั้งศูนย์สื่อสารความเสี่ยงในพ้ืนที่และ

สื่อสารนโยบายมายังศูนย์นี้โดยตรง เพ่ือให้การสื่อสารนโยบายในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
และประชาชนในพื้นท่ีได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง และตรงกัน 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง  

2. น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 ใน
ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งด้านก าลังคน งบประมาณ ทรัพยากร และการบริหารจัดการ 

4. น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการก าหนดนโยบายเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และจิตใจ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองในทุกภาคของประเทศไทย 

2. ควรศึกษาผลกระทบจากโรคโควิด-19 และผลกระทบจากมาตรการของรัฐต่อประชาชนในทุก
ภาคของประเทศไทย 

3. ควรศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้
ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 

4. ควรศึกษาปัจจัยท านายการปฏิบัติของประชาชนต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเองในทุกภาคของประเทศไทย 
 

ข้อดีและข้อจ ากัดในการท าวิจัย 

 ข้อดี 

1. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยท าการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(descriptive mixed method study) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ 

 ข้อจ ากัด 

1. ศึกษาในจังหวัดเดียวของประเทศไทย ท าให้ไม่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในจังหวัดอ่ืน หรือ
ภาคอ่ืนได้ ยกเว้น ในจังหวัดหรือพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาครั้งนี้ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนค่อนข้างน้อย ควรเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาด
ใหญ่ขึ้นและศึกษาในทุกภาคของประเทศไทย 

3. ผลการวิจัยที่ได้อาจเกิดจากปัจจัยรบกวน (confounding factors) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเบื้องต้น จึงไม่มีการควบคุมปัจจัยรบกวน 
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4. การเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจมีอคต ิ(selection bias) เนื่องจากผู้วิจัยคัดเลือกชุมชนที่ศึกษาแบบ
เฉพาะเจาะจง แต่ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา ดังนั้นอาจช่วยลดอคติใน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างลงได้ 

5. ข้อมูลที่ได้มาอาจมีอคติ (information bias) ซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ให้การสัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ป้องกันโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ผู้วิจัยมีค าชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง รวมถึงผู้วิจัยได้เน้นย้ า
ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างว่าค าตอบที่ได้จะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ และจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น ส าหรับผู้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ผู้สัมภาษณ์
เพียง 1 คน และมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ จึงน่าจะช่วยอคติของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ได้ 

6.  ไม่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุ (exposure) และอะไรเป็นผลลัพธ์ 
(outcome) (temporal ambiguity) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional 
study) 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อโรคโควิด-19  
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 

 
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ส่วน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดย  เริ่มตอบจากส่วนที่ 1 

จนถึงส่วนที่ 5 ตามล าดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 18 ข้อ 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 
จ านวน   22 ข้อ 

ส่วนที่ 3  แบบวัดความรู้ เรื่อง การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19  จ านวน 20 ข้อ  

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง จ านว 
22 ข้อ  

ส่วนที่ 5  แบบสอบถามผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 จ านวน 63 ข้อ  

 

ค าอธิบาย 

ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หมายถึง ผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายแล้วและแพทย์อนุญาตให้
กลับเข้ามาอยู่ในชุมชนของท่าน 

ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง หมายถึง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 ที่ถูกกักกันหรือกักกัน
ตนเอง ในชุมชนของท่าน เพ่ือสังเกตอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งผู้ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดโรค 
เช่น กลับจากต่างประเทศหรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย แม้ยังไม่มีอาการ แต่ควรถูกกักกันหรือกักกัน
ตนเองตามระยะฟักตัวของโรค เพ่ือดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เพ่ือป้องกันการไปแพร่เชื้อไปสู่ผู้อ่ืนโดย
ไม่รู้ตัว 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ส าหรับค าตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง: โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย X ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. ปัจจุบันท่านอายุ ............... ปี 
2. เพศ       (     ) ชาย (     ) หญิง 
3. อาชีพ 

             (     ) เกษตรกร (     ) รับจ้าง (     ) ค้าขาย/ธุรกิจ     (     ) รับราชการ          
  (     ) รัฐวิสาหกิจ (     ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ระบุ (ว่างงาน / แม่บ้าน / ผู้สูงอายุ)   
  (     ) อ่ืน ๆ ระบุ ....................................... 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
(     ) ประถมศึกษา  (     ) มัธยมศึกษา (     ) ประกาศนียบัตร /อนุปริญญา

 (     ) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า (     ) สูงกว่าปริญญาตรี ระบุ................................................... 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว...........คน        อายุไม่เกิน 1 ปี.............. คน      อายุ 60 ปีขึ้นไป

................คน 
6. บ้านท่านมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ 

(     ) ไม่เพียงพอ  (     ) เพียงพอ  
7. เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นในชุมชนของท่าน ท่านคิดว่าฐานะทางครอบครัวท่านเป็นอย่างไร    

(     ) รวย      (     )  ปานกลาง   (     )  จน     (     )  ไม่มีรายได้    
8. สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่ 

(     ) ไม่ได้รับ (     ) ได้รับ       (     )  ระบุ ................คน    
9. ในหมู่บ้านท่านมีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  หรือไม่ 

(     ) ไม่มี (     ) มี       (     )  ระบุ ................คน 
10. ในหมู่บ้านท่านมีผู้ที่ถูกกักตัว หรือผู้ที่กักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ 

(     ) ไม่มี (     ) มี       (     )  ระบุ ................คน 
11. ในครอบครัวท่านมีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  หรือไม่ 

(     ) ไม่มี (     ) มี       (     )  ระบุ ................คน 
12. ในครอบครัวท่านมีผู้ที่ถูกกักตัว หรือผู้ที่กักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ 

(     ) ไม่มี (     ) มี       (     )  ระบุ ................คน 
13. ท่านมีแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือพอใช้หรือไม่    

 (     ) ไม่เพียงพอ (     ) เพียงพอ    
14. ท่านพกแอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือติดตัวทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 

 (     ) ไม่ใช่  (     ) ใช่    
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15. ท่านมีหน้ากากอนามัยพอใช้หรือไม่     
(     ) ไม่เพียงพอ  (     ) เพียงพอ       

16. ท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน   
(     ) ไม่ใช่  (     ) ใช่        

17. ท่านเว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลา   
(     ) ไม่ใช่ (     ) ใช่       

18. ท่านเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร ตลอดเวลา    
(     ) ไม่ใช่ (     ) ใช่       

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง  

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง 

ข้อ กิจกรรม การปฏิบัติของท่าน 
ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ที่ถูกกักกนั

หรือผู้กักกันตนเอง 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่านไม่พูดคุยกับคนเหล่านี้     

2. ท่านพูดคุยกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร     

3. ท่านสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านี้     

4. ท่านล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลังพูดคุยกับ
คนเหล่านี้ทุกครั้ง 

    

5. ท่านไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้     

6. ท่านรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 
1-2 เมตร 

    

7. ท่านไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม ร่วมกับคนเหล่านี้     

8. ท่านล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อน
รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

    

9. ท่านล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหลัง
รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

    

10. ท่านไม่ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้าน
ร่วมกับคนเหล่านี้ 

    

11. ท่านไม่ใช้ห้องน้ าร่วมกับคนเหล่านี้     
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ข้อ กิจกรรม การปฏิบัติของท่าน 
ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ที่ถูกกักกนั

หรือผู้กักกันตนเอง 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
12. ท่านไม่สัมผัสร่างกายคนเหล่านี้     

13. ท่านต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน     

14. ท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกิจกรรม     

15. ท่านห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านี้      

16. ท่านห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวคนเหล่านี้     

17. ท่านสนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง/แยกบ้านกับผู้อื่น     

18. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนท่านฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของคนเหล่านี้     

19. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนท่านฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมของคน
เหล่านี้ 

    

20. ท่านให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก่คนเหล่านี้     

21. ท่านแนะน าวิธีป้องกันการติดเชื้อ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้คน
เหล่านี้ 

    

22.  ท่านปลอบใจพูดคุยให้ก าลังใจคนเหล่านี้     

ส่วนที่ 3 แบบวัดความรู้ เรื่อง การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด 19  

ค าชี้แจง: โปรดตอบค าถามทุกข้อต่อไปนี้ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง 

ข้อ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. โรคโควิด-19 มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้น   

2. วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ละอองฝอยจากการไอจาม   

3. ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่สามารถรักษาให้หายได้   

4. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนได้ตลอดชีวิต   

5. ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ใน
ร่างกาย และสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ 

  

6. ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจไม่มีมีเชื้อโรคโควิด-19 ใน
ร่างกาย และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ 

  

7. คนในชุมชนสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือ
ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 
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ข้อ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
8. การสวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ทีเ่คยติดเชื้อโรคโควิด-

19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ได้ 
  

9. การล้างมือหรือท าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรค
โควิด-19 จากผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้า
ระวังโรคโควิด-19 ได้ 

  

10. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผลการตรวจเชื้อโรคโควิด-
19 เป็นลบ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-
19 น้อย 

  

11. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

  

12. การใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน/ภายในบ้านร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้
กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

  

13. การใช้ห้องน้ าร่วมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  

 
 

14. การสัมผัสร่างกายผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

 
 

15. การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

  

16. การเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  1-2 เมตร ช่วยลดความเสี่ยง
ของการติดเชื้อ 

  

17. ไม่จ าเป็นต้องเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองเพ่ือเฝ้าระวัง
โรคโควิด-19 

  

18. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ส าคัญ   
19. การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ส าคัญ   
20. รัฐบาลควรให้ทุกชุมชน/หมู่บ้านรณรงค์ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรค    

โควิด-19  
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ท่านคิดว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ในชุมชนของท่าน เป็นอย่างไร  

ข้อ กิจกรรม 
 

ทัศนคติของท่าน 
ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ท่ีถูกกักกัน

หรือ      ผู้กักกัน
ตนเอง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

1. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปสนามมวย     

2. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปเที่ยวสถานบันเทิง     

3. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปบ่อนไก่     

4. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมั่วสุมดื่มสุรา หรือเสพ
สารเสพ  ติดกับเพ่ือน 

    

5. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือหลับ
นอนกับผู้ติดเชื้อ 

    

6. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการขับรถแท็กซี่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ     

7. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการเป็นไกด์ทัวร์ให้แก่ผู้ติดเชื้อ     

8. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการให้บริการนวดแก่ผู้ติดเชื้อ     

9. ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง     

10. เป็นบุคคลที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม     

11. เป็นบุคคลที่น าเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว     
12. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในครอบครัวถูกเพ่ือนบ้านรังเกียจ     
13. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในชุมชน/หมู่บ้านถูกรังเกียจ     
14. เป็นบุคคลที่ท าให้เกิดความแตกแยกในชุมชน     
15. เป็นบุคคลที่คนในชุมชนไม่ควรคบหา ไปมาหาสู่     
16. เป็นบุคคลที่ต้องได้รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วร่างกายก่อนเข้ามา

อยู่ร่วมกับคนในชุมชน 
    

17. บริเวณบ้าน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ของคนเหล่านี้ต้องได้รับการ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 

    

18. เป็นบุคคลที่ท าให้คนในสังคมเดือดร้อน     
19. เป็นบุคคลที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย     
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ข้อ กิจกรรม 
 

ทัศนคติของท่าน 
ต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อ    

โรคโควิด-19 
ต่อผู้ท่ีถูกกักกัน

หรือ      ผู้กักกัน
ตนเอง 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

20. เป็นบุคคลที่ท าให้ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขที่จะไปดูแล
ผู้ป่วยโรคอ่ืน 

    

21. เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

    

22. เป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

    

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 

ข้อ ข้อความ 
ระดับผลกระทบ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

กระทบ 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
1. การออกก าลังกายนอกบ้าน     
2. การรับประทานอาหารนอกบ้าน     
3. การไปร้านเสริมสวย สระผม ท าผม     
4. การไปชอปปิงหรือไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า     
5. การไปซื้อของใช้ การจ่ายตลาด     
6. การดูหนัง ฟังเพลงนอกบ้าน     
7. การสังสรรค์กับเพ่ือนนอกบ้าน     
8. การพบปะเพ่ือนสนิท     
9. การพบปะแฟน/คู่รัก     
8. การทะเลาะกับแฟน/คู่รัก     
9. การเลิก/หย่าร้างกับแฟน/คู่รัก     
10. การช่วยลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับผลกระทบ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

กระทบ 
11. การไม่กล้านอนกับคู่รัก สามี/ภรรยา     
12. สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดลง     
13. สัมพันธภาพของคนในชุมชนลดลง     
14. การเข้ารับบริการทางการแพทย์ กรณีเจ็บป่วย     
15. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดตรวจ      
16. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดผ่าตัด     
17. การถูกโรงพยาบาลเลื่อนนัดรับยา     
18. การใช้บริการธนาคาร     
19. การเดินทางไปต่างจังหวัด     
20. การเดินทางไปต่างประเทศ     
21. การขาดผู้ดูแลเด็กอ่อน เด็กเล็ก     
22. การขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุ     
23. การขาดผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง     
24. การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา      
25. การสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม     
26. การลงแขกหรือเอาแรงช่วยกันในชุมชน     
27. นักเรียน/นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้าลง     
28. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต

ส าหรับการเรียน/การสอบออนไลน์ 
    

29. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีอินเทอร์เน็ต ส าหรับการเรียน/การ
สอบออนไลน์ 

    

30. นักเรียน/นักศึกษาไม่มีทักษะในการเรียน/การสอบ
ออนไลน์ 

    

31. นักเรียน/นักศึกษาไม่ผู้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาใน
การเรียน/การสอบออนไลน์ 

    

32. การปิดการเข้าออกในชุมชน     
33. การห้ามออกบ้านหลังเวลา 22.00 น.     
34. การจัดหาคนอยู่เวรยามในชุมชน     
35. การติดตามตรวจสอบการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน     
36. การติดตามตรวจสอบการกักตัวของผู้เดินทางจากพ้ืนที่อ่ืน     
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ข้อ ข้อความ 
ระดับผลกระทบ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
ไม่

กระทบ 
37. การจัดหาอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ     
38. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันร่างกายขณะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ     
39. การขาดแคลนหน้ากากอนามัย     
40. การขาดแคลนแอลกอฮอล์เจล     
41. การลักขโมยในชุมชน/ในหมู่บ้านลดลง     
42. การท าร้ายร่างกายลดลง     
43. การคุกคามทางเพศลดลง     
44. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง     
45. ความตึงเครียดในบ้านเพ่ิมข้ึน     
46. ความรุนแรงในบ้าน/ที่พักเพ่ิมขึ้น     
47. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมลดลง     
48. การเล่นการพนันในชุมชนลดลง     
49. การดื่มแอลกอฮอล์ เสพสารเสพติดในชุมชนลดลง     
50. วิตกกังวลว่าจะถูกเลิกจ้าง     
51. วิตกกังวลว่าจะหางานท าไม่ได้เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น     
52. ความเครียดจากการเลิกจ้าง ตกงาน     
53. ความเครียดจากการหยุดงาน พักงาน     
54. ภาวะซึมเศร้าจากการไม่ได้พบปะผู้คน     
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ     

55. ถูกหยุดงาน พักงานชั่วคราว     

56. ถูกเลิกจ้าง ตกงาน     

57. ขาดรายได้หรือรายได้ลดลง     

58. รายได้ไม่พอใช้     

59. ไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์ท าความสะอาดมือ 
และวัสดุอ่ืนที่ใช้ในการป้องกันการติดโรคโควิด-19  

    

60. ค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากการเรียน/ท างานที่บ้าน     

61. รายได้เพ่ิมข้ึนจากให้บริการส่งอาหารและเครื่องดื่ม     

62. รายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายของออนไลน์     

63. อ่ืน ๆ โปรดระบุ
......................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ของประชาชนต่อผู้ท่ีเคยติดเชื้อโรคโควิด-19  
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง และผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 

 
รหัสผู้ให้สัมภาษณ์………สถานที่ท างาน.........................ต าแหน่ง................................ เพศ..... ........ อาย.ุ.......ป ี

บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19............................................. 

วันที่ให้สัมภาษณ์……………………เริ่มเวลา.................สิ้นสุดเวลา..................รวมเวลา...................นาที 

แนวค าถาม 

1. ในหมู่บ้าน/ต าบลของท่านมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ...............คน    เพศชาย...........คน   เพศหญิง...........คน 

อายุระหว่าง………………………ปี   ได้รับเชื้อมาจาก..............................................................................................  

............................................................................................................................................................................

2. ในหมู่บ้าน/ต าบลของท่านมีผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง..........คน    เพศชาย........คน   เพศหญิง.......คน 

อายุระหว่าง………………ปี  ได้รับเชื้อมาจาก........................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

3. ท่านมีการด าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 

3.1 การจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน 
3.2 การงดออกจากบ้านหลังเวลา 22.00 น. 
3.3 การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ 
3.4 การสั่งปิดสถานศึกษา 
3.5 การพ่นยาฆ่าเชื้อ 
3.6 การเยียวยาของรัฐ 
3.7 มาตรการอื่น ๆ 

4. มาตรการต่าง ๆ ของรัฐก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 

4.1 การจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน 

4.2 การงดออกจากบ้านหลังเวลา 22.00 น. 

4.3 การงดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

4.4 การสั่งปิดสถานศึกษา 
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4.5 การพ่นยาฆ่าเชื้อ 

4.6 การเยียวยาของรัฐ 

4 โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดปัญหาเชิงสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ในชุมชนของท่าน หรือไม่ อย่างไร 

5.1 ปัญหาเชิงสังคม  

5.2 ปัญหาเชิงวัฒนธรรม 

5.3 ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ 

5 ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชนของท่าน อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 

ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน 
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ประวัตินักวิจัย 

 
ชื่อ-สกุล   รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์  เกษตร์ภิบาล 
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การศึกษา วทบ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยม. (พยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ) คณะพยาบาลศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลผลการเรียนดียอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4.00 

   ปรด. (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลังปริญญาเอก Post-doctoral Visiting Scholar, School of Nursing, 
University of Washington, Seattle, WA, USA 

ความช านาญเฉพาะทาง   ระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  

ความภาคภูมิใจ  
2550-2552  ที่ปรึกษาชั่วคราวขององค์การอนามัยโลก (WHO Temporary Adviser in Prevention 

Infection for the Global Patient Safety Challenge "Safe Surgery Saves Lives")  
2552  ได้รับรางวัล The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) 

International Ambassador Program จากสมาคมระบาดวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2561  ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขาการวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2563  ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

หน้าที่ปัจจุบัน (นอกเหนือจากต าแหน่งทางวิชาการ) 

1. ประธานกรรมการ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ 

2. ประธานกรรมการ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ 

3. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม 
4. ประธานกลุ่มวิจัยระบาดวิทยาด้านโรคติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. ประธานวิชาการสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย 
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6. อนุกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อแห่งชาติ 
7. คณะท างานเพ่ือพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
8. คณะท างานการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
9. ที่ปรึกษาชมรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
10. ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟ้ืน ฝ่ายการ

พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
11. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยการบริการผู้ป่วยผ่าตัด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
12. ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) (สรพ.) 
13. กรรมการบริหารชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล 
14. กรรมการจัดการประชุมของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย (ICN Forum) 
15. กรรมการจัดการประชุมสัมมนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระดับชาติ 
16. กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  
17. กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลแพร่ 
18. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกรามาธิบดีพยาบาลสาร   

 

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 

หัวหน้าโครงการ  
2560: การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา 

ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2560: การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ของเว็บแอปพลิเคชั่นส าหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้ อต าแหน่ง

ผ่าตัดหลังจ าหน่าย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2559: ประสิทธิผลของการรักษาโดยใช้โปรไบโอติก พรีไอโอติก และซินไปโอติกต่อการลดภาวะแรกซ้อน  
         หลังการผ่าตัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย  
         (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2557: การพัฒนาหุ่นจ าลองแผลส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2557: สถานการณ์การประยุกต์ใช้แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกใน  
        โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2555: ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี   
        ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2555: ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการรับประทานยาต้านไวรัส 
        เอชไอวีต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี  
        (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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2554: การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
        (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2554: สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและ  
        สารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2552: การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  
         (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2550: การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ ส าหรับ 
        นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2542: การน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ผ่านทางสื่อมวลชน (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
 
โครงการร่วมวิจัย 
2562:  ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบ าบัด (ก าลังเก็บ

รวบรวมข้อมูล) 
2561:  ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดส าหรับแรงงานเมียนมา 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2560:  Cesarean wound infection:  Risk factors, risk score for deep, organ or space infection 

and effectiveness of antibiotic prophylaxis นักศึกษาปริญญาเอก สาขาระบาดวิทยาคลินิก  
          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2555:  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาส าหรับกลุ่ม   
          เยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2554:  การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรม  
          เสี่ยงในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2551:  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาด ส าหรับนักศึกษา   
          พยาบาลชั้นปีที่ 2 (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2551:  การพัฒนาการท าความสะอาดมือของบุคลากรทางสุขภาพ (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
2543:  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของสตรีบ้านใหม่หลับมอ หมู่ 14 ต. เมือง อ. สุเทพ จ.เชียงใหม่   
         (ด าเนินการแล้วเสร็จ) 
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