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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 มีการระบาดอย่างหนักในชุมชนเมืองแออัด ซึ่ง
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนในชุมชนเมืองแออัด จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษา
ปัจจัยทำนายและรูปแบบการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ยั่งยืน 

คำถามการวิจัย 
1. การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบท

แวดล้อมแตกต่างกัน และได้รับวัคซีนแตกต่างกัน มีการปฏิบัติแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ใน

ชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกัน  
3. รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบทแวดล้อม

แตกต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบท

แวดล้อมแตกต่างกัน และการได้รับวัคซีนแตกต่างกัน  
2. ศึกษาปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเมือง

แออัดที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกัน 
3. พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบท

แวดล้อมแตกต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. เสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 

รูปแบบและวิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) โดยทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ (descriptive mixed method study) ในชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,996 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง
มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยใช้แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมือง
แออัด ดำเนินการโดยสนทนากลุ่มจำนวน 124 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 85 คน สำหรับการทดสอบ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นดำเนินการโดยสนทนากลุ่มจำนวน 120 คน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ผู้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ระบาดวิทยา อาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร (อสส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ ผู้นำชุมชน 
คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ  

 
 
 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

ง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 

Equation Model [SEM]) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (content 
analysis)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
1. การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ

บุคคลทั่วไปอยู่ในระดับสูงร้อยละ 53.2 โดยมีการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุย
กับบุคคลทั่วไปร้อยละ 71.6 และน้อยที่สุด คือ ต่อต้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 28.8 ส่วน
คะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงร้อยละ 50.1 โดยมีการปฏิบัติทุก
ครั้งมากที่สุด คือ สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมในชุมชนร้อยละ 54.3 และน้อยที่สุด คือ 
ต่อต้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 22.2 

2. การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนแตกต่างกัน การปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มท่ีได้รับวัคซีน
มากกว่า 2 เข็ม มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม มีการปฏิบัติการป้องกันโรค
โควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม ในทุกกิจกรรม โดยพบว่ามี 3 กิจกรรมที่ เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ได้แก่ พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน และทำความสะอาดมือเมื่อมี โอกาสสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  

3. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 จากผลการวิเคราะห์ด้วย SEM ในแบบจำลองการ
ปฏิบัติ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิด มีจำนวน 9 ตัวแปร ได้แก่ บริบทแวดล้อม ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติต่อผลที่เกิดจาก
การมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม ความเข้มแข็งของชุมชน และ
สุขภาพจิต 

บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิด ผู้นำชุมชน บุคลากรสุขภาพ/อสส./อสม. วัฒนธรรมชุมชน และนโยบายหรือมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิด  

ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ
บุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสารตรงกัน รวดเร็วทันเวลา และโปร่งใส 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า แหล่งข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก คือ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
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รับรู ้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนำข้อมูลไปใช้ในกา รตัดสินใจที ่จะปฏิบัติ โดย
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ 3 อันดับแรก คือ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยหากกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 มาก จะมีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างอาจขาดความตระหนักและอาจไม่กลัวการติดเชื้อ เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อย
กว่าสายพันธุ์เดลต้า  

ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยหากกลุ่มตัวอย่างเกิดความกลัวต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติด
เชื้อหรือถูกกักกันในชุมชนและในตลาด ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนลดลง คนในชุมชนถูกเลิกจ้าง
หรือพักงาน มีความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวัน และขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขที่จะไปดูแลผู้ป่วย
โรคอื่น ๆ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกันเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นคนในชุมชน ต้อง
ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ เช่น อาหาร 
สิ่งของเครื่องใช้ หรือเงิน เป็นต้น 

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน 
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม เป็นกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ กลัวการติดเชื้อโรคโควิด-19 และกลัวผลกระทบจากการ
ติดเชื้อ  

ความเข้มแข็งของชุมชน มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป
และบุคคลใกล้ชิด ซึ่งชุมชนที่มีต้นทุนทางสังคมที่ดี มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และมีการสนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ส่งผลให้คนในชุมชนมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องมากขึ้น 

สุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า ความเครียดหรือความกังวลต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น  

4. รูปแบบท่ีดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ตามกรอบแนวคิด CIPP Model จากการถอดบทเรียนพบว่า รูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ตาม
กรอบแนวคิด CIPP Model  ประกอบด้วย บริบท (Context: C) ปัจจัยนำเข้า (Input: I) กระบวนการ 
(Process: P) และผลลัพธ์ (Product: P) โดยแบ่งตามระยะเวลาของการระบาด สรุปได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ตามกรอบ

แนวคิด CIPP Model แบ่งตามระยะเวลาของการระบาด 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

โควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ได้ 8 ประเด็นหลัก ซึ่งสาระสำคัญของข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีดังนี้      
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1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองแออัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเมืองแออัดคือ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ทุกคนรับรู้และเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 
เนื่องจากการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของชุมชนมีอำนาจในการแก้ปัญหามากที่สุด ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพของ
ชุมชนมีความสำคัญมาก เช่น ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น องค์ประกอบหลักของชุมชนที่
เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำธรรมชาติ (เช่น ผู้นำทางจิตวิญญาณ) อสส./อสม. มูลนิธิ หน่วยงานและ
เครือข่ายสาธารณสุข หน่วยงานด้านการปกครอง และสถาบันการศึกษา ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้แนว
ทางการจัดการทำได้ราบรื่นมากขึ้น โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครควรผ่านการอบรมเรื่องการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองแออัด โดยดำเนินการดังนี้  
1) พัฒนาผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำจัดตั้งและผู้นำธรรมชาติ 2) สร้างกระบวนทัศน์ที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 3) สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 4) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน: ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง  5) สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ  6) สร้างวิทยากร
กระบวนการของชุมชน สร้างวิศวกรสังคม 7) ปรับความคิด เปลี่ยนมุมมองคนในชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
8) ถอดบทเรียนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน และ 9) จัดทำแผนรับมือภาวะฉุกเฉินสำหรับ
ชุมชน (รวมถึงการฝึกซ้อมและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงมหาดไทย (มท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

2. จัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเมืองแออัดที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี มักเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดรุนแรงควรมีการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบเป็นรายวัน โดยข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน เช่น สถิติผู้ติดเชื้อ-เสี่ยงสูง-เสียชีวิต ภายในชุมชน รายงานผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกในชุมชนในระยะที่เกิดการแพร่ระบาด รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคของการทำงานในแต่ละ
วัน เพื่อนำมาใช้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและรองรับต่อสถานการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว โดยชุมชนควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางที่เป็นจุดรวบรวมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของชุมชนไว้ในที่เดียว  
(Joint Information Center: JIC) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งศูนย์นี้
นอกจากจะเป็นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ชุมชนใช้ในการตัดสินใจ วางแผน หรือดำเนินงานต่าง ๆ แล้ว ยังใช้เป็น
ศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลออกไปสู่ภายนอกเพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยลดความสับสนต่าง ๆ 
ทั ้งจากภายในและภายนอกชุมชน ดังนั ้นการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อ         
การวางแผนขับเคลื่อนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเสนอแนะให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลของชุมชน
ทุกแห่ง ซึ ่งควรประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูลคนในชุมชน แรงงานต่างด้าว แรงงานผิดกฎหมาย และการ
เคลื ่อนย้ายประชากร 2) ฐานข้อมูลโครงสร้างชุมชนและแกนนำชุมชน 3) ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง 
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 608 ในชุมชน 4) ฐานข้อมูลโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน 5) ฐานข้อมูลระบบการให้
ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 6) ฐานข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายชุมชน ฐานข้อมูลครัวเรือน 
และ 7) ฐานข้อมูลวัคซีนและอาการข้างเคียง   

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
แรงงาน (รง.)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการฐานข้อมูล: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 

3. สร้าง ธำรงรักษา และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครในชุมชน
ถือได้ว่าเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่สำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพราะกลุ่มเหล่านี้ถือเป็นเครือข่ายสาธารณสุขที่ได้รับการอบรม และเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึง
กลุ่มสมาชิกในชุมชนได้ดีมากที่สุด เพราะในระหว่างการทำงานเยี่ยมบ้านหรือติดตามอาการผู้ป่วย จะเห็น
สภาพความเป็นอยู่และให้คำแนะนำในคราวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ในกรุงเทพมหานคร
จำนวนของ อสส. ยังมีจำนวนน้อยไม่สามารถดูแลกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองแออัดได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับ
บางพื้นที่มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ โดยทั้งอาสาสมัครและผู้นำชุมชนควร
ผ่านการอบรมเรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ 1) สร้าง อสส. ให้ครอบคลุมทุก
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ในพื้นที่ที่มีชุมชนแรงงานต่างด้าว 2) 
ธำรงรักษา อสส./อสม./อสต. และ 3) พัฒนาศักยภาพ อสส./อสม./อสต. อย่างต่อเนื่อง  

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.)  

4. สร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนเมือง
แออัดที่มีการจัดการได้ดี ส่วนมากต้องได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ การเป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติตัว และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ผู้นำชุมชน 
บุคลากรสุขภาพ และ อสส./อสม. นอกจากนี้นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลต้องเอื้อต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมรับกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้น 
เช่น ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ชุมชนใช้มาตรการจำกัดจุดเข้าออกพื้นที ่ ผู ้นำชุมชนปรับพื้นที่
สาธารณะเป็นจุดรับ-ส่งของบริจาคอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์ท่ีเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเต็ม ชุมชนมีการ
ปรับพื้นที่ลานวัด สนามกีฬา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม และบางชุมชนปรับปรุงพ้ืนที่ใน
สำนักงานให้เป็นที่พักและดูแลผู้ติดเชื้อ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการพื้นที่และปรับสภาพแวดล้อมให้
เอื ้ออำนวยต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงเชิง
กายภาพนี้ต้องอาศัยทุนชุมชนอย่างสูง เช่น ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ (วัด สนามกีฬา โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย) ได้รับการยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงจุดเข้าออก เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอแนะให้สร้างบริบท
แวดล้อมต่อไปนี้ให้เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ได้แก่ 1) ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 2) ผู้นำ
ชุมชน 3) บุคลากรสุขภาพ/อสส./อสม. 4) วัฒนธรรมชุมชน และ 5) นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  
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5. สร้างภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การทำงานแบบภาคีเครือข่ายช่วย
ทำให้ชุมชนเมืองแออัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าการได้รับความช่วยเหลือ
จากเครือข่ายมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามาช่วยประสานงาน จัดหารถรับส่ง ทำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากพ้ืนที่ได้ 
ในขณะที่สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข้อมูลด้านผลกระทบของคนในชุมชนเมืองแออัดในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การตก
งาน ขาดรายได้ กลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองแออัด เป็นต้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของผู้มีจิตอาสาเข้ามาช่วย
เติมกำลังคน ร่วมกับการนำสิ่งของและอาหารมาบริจาค เพ่ือบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์ระบาดได้ ดังนั้น
จึงเสนอแนะให้สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อเข้ามาดำเนินการในประเด็นสำคัญดังนี้  
1) การป้องกันและควบคุมโรคระบาด และ 2) การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

 6. การสื่อสารเกี่ยวกับโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่ชัดเจน เช่น การถ่ายทอดเชิงนโยบาย
ระดับชาติหรือกระทรวงมายังหน่วยงานในสังกัดต้องมีแนวทางที่ชัดเจน การถ่ายทอดมาตรการหรือแนวทาง
มายังประชาชนต้องมีความชัดเจน สื ่อสารเกี ่ยวกับโรคระบาดด้วยเนื ้อหาที ่เข้าใจได้ง ่าย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  โดยเฉพาะในชุมชน
เมืองแออัดที่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การมีแรงงานต่างด้าวอาศัยจำนวนมาก การแยกกักตัวในพื้นที่ซึ่ง
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในพื้นที่ชุมชนเมืองแออัดที่มีประชากรแฝงจำนวนมากมาอาศัยเช่าห้องพักอยู่รวมกัน 
ประกอบกับต้องมีระบบการจัดการข่าวปลอมเพราะในสถานการณ์การระบาดนี้สร้างความสับสนให้กับ
ประชาชนไม่น้อย ทำให้เกิดการตีความข้อมูลแบบผิด ๆ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้การสื่อสารเกี่ ยวกับโรคระบาด 
ควรดำเนินการ ดังนี้ 1) ภาครัฐต้องมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ชัดเจน สั้น กระชับ
ได้ใจความ สื่อสารตรงกัน รวดเร็วทันเวลา โปร่งใส คลี่คลายความสับสน และมีสื่อหลายภาษาหรือล่าม 2) ช่อง
ทางการสื่อสารหลากหลาย เน้นการสื่อสารผ่านบุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ และ 
3) สกัดกั้นข่าวปลอม (fake news) โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [สปน.] กรม

ประชาสัมพันธ์) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

7. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม  ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดและจากมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ในขณะที่การนำมาใช้กับกลุ่มเปราะบางทาง
สังคม เช่น คนที่อาศัยในชุมชนเมืองแออัดที่มีต้นทุนต่ำ ข้อจำกัดสูง กลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับการเยียวยา เช่น 
การพัฒนาระบบการประกันการรักษาเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือแพ้วัคซีน นอกจากนี้กลุ่มคนที่ตกงาน
ระหว่างที ่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการตาม พรก.ฉุกเฉิน จึงควร ได้รับการเยียวยาหรือชดเชยค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค และการจัดหาหน้ากากอนามัยแจกให้กับกลุ ่มคนที่มีกำลังซื ้อต่ำ ดังนั ้น จึง
เสนอแนะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีมาตรการเยียวยา ดังนี ้ 1) ลดผลกระทบโดยเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ และ 2) สนับสนุนให้สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่เพียงพอ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง (กค.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

8. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้คนต้อง
ปรับตัวเพื่อรองรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ซึ่งการปรับเปลี่ยนแบบกะทันหันมักสร้างความ
กังวล ความเครียดให้เกิดขึ้น ประกอบกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การรับฟังข่าวปลอม 
การรับรู้เรื่องการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียคนใกล้ตัว การรับรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม การสื่อสาร
ที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาล ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทั้งสิ ้น ดังนั้นจึงเสนอแนะให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการประเมินและติดตามปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ประเด็นต่อไปนี้ 1) ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความเครียด และ 2) ป้องกันผลกระทบที่รุนแรง เช่น 
การฆ่าตัวตาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดทั้ง 
8 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 2 
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บทคัดย่อภาษาไทย 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิง
ปริมาณ 1,996 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อถอดบทเรียนรูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ดำเนินการโดยสนทนากลุ่ม 124 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 85 
คน สำหรับการทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นดำเนินการโดยสนทนากลุ่ม 120 คน ระหว่าง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ประกอบด้วย บริบทแวดล้อม ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ทัศนคติต่อผลที่เกิดจาก
การมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม ความเข้มแข็งของชุมชน และ
สุขภาพจิต จากการถอดบทเรียนและการทดสอบความเป็นไปได้พบว่า รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทยตามแนวคิด CIPP Model ประกอบด้วย 
บริบท: มีทุนชุมชนและทุนจากภายนอก ปัจจัยนำเข้า: มีงบประมาณเพียงพอ มีทีมหลักในการทำงาน มี
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่เพียงพอ และมีระบบช่วยเหลือสนับสนุน กระบวนการ: สร้างกลุ่มคนของชุมชน
ทำงานในพ้ืนที ่เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมร่วมกัน มีบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ที่ดี และมีแผนสำรอง
เสมอ และผลลัพธ์: ควบคุมโรคระบาดได้ มีทีมเชิงรุกของชุมชน มีความกลมเกลียวสามัคคีของชุมชน เกิด
ค่านิยมร่วมเกี่ยวกับความปลอดภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อในชุมชนเบื้องต้น และมีระบบ
บริหารจัดการที ่ดี โดยคำนึงถึงช่วงเวลาของการระบาดในชุมชน ความชัดเจน และความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ 

ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายควรสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 จัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน สร้าง ธำรงรักษา และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครใน
ชุมชน ได้แก่ อสส. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 
สร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 สร้างภาคีเครือข่ายภายใน
และภายนอกชุมชนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสื่อสารผ่านบุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งการ
สื่อสารต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสารตรงกัน โปร่งใส และรวดเร็วทันเวลา 
นอกจากนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงมีการประเมินและ
ติดตามสุขภาพจิตของคนในชุมชนเมืองแออัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to identify predicting factors of COVID-19 outbreaks in urban slum 
areas, and to develop a model for prevention and control of such outbreaks. Quantitative 
data were obtained from 1,996 participants, and qualitative data were gathered for lessons 
learned regarding an appropriate model of COVID-19 outbreak prevention and control in urban 
slums using focus group discussions with 124 participants and in-depth interviews with 85 
participants. Data were gathered for feasibility testing of the model using focus group 
discussions with 120 participants between December 2021 and December 2022. Quantitative 
data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling (SEM), and 
qualitative data were analyzed using content analysis. 

The study revealed that the predicting factors for participants' COVID-19 
prevention practices, both in the context of the general public and of close contacts, included: 
context, effective government communication, reliability of information about COVID-19, 
perceived information about COVID-19, knowledge of its prevention, attitudes towards the 
consequences of being infected or quarantined, having received more than two doses of 
COVID-19 vaccine, community strength, and mental health status. From the lessons learned 
and the feasibility testing, it was found that the model of COVID-19 outbreak prevention and 
control in urban slums in Thailand follows the CIPP Model framework. This model consists of 
Context (C): having community capital and outsourcing capital; Input (I): having an adequate 
budget, core team, PPE, and support system; Process (P): capacity building of community 
members, enhancing community participation, building shared values, an area-based 
management approach, and having a backup plan; and Product (P): control the outbreak, 
community proactive team, community harmony, shared values of safety, community 
strength, basic community infection database, and community management; considering the 
timing of the outbreak in the community, as well as the clarity and the timeliness of the 
response. 

Therefore, policymakers should build community strength to enhance the 
prevention and control of COVID-19 outbreaks; emphasize the development of a community 
database; create, retain, and develop community volunteers, such as Health Volunteers in 
Bangkok (HVs), Village Health Volunteers (VHVs), Migrant Health Volunteers (MHVs); create 
contexts that are conducive to COVID-19 epidemic prevention and control; and create network 
partners inside and outside the community to prevent and control COVID-19 outbreaks. 
Effective communications about COVID-19 should focus on healthcare personnel, HVs, VHVs, 
television, and social media. Communications should be accurate, credible, clear, concise, and 
use single messages, while also being transparent and dispensed in a timely fashion. In 
addition, governments and related organizations should offer appropriate remedial or 
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subsidized measures and continuously evaluate and monitor the mental health of people in 
urban slums to assist in preventing suicide.    
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก และ
ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ข้อมูล ณ 
วันที่ 27 กันยายน 2565 พบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสมจำนวนทั้งสิ้น 620,413,942 ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย 79,593 ต่อล้านประชากร โดยมีผู ้ป่วยเสียชีวิตสะสม 6,540,871 ราย คิดเป็นอัตราตาย 839 ต่อล้าน
ประชากร ปัจจุบันมีผู ้ป่วยที ่รักษาหายแล้ว 600,648,768 ราย มีผู ้ป่วยอาการหนัก 39,860 ราย (World 
Health Organization [WHO], 2022; Worldometer, 2022) สำหรับประเทศไทยมีผู ้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
สะสมทั้งสิ้น 4,678,671 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 66,657 ต่อล้านประชากร เสียชีวิต 32,729 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 466 ต่อล้านประชากร ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,639,085 ราย และยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 
1,496 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565ก) 

ประเทศไทยในเมืองใหญ่จะมีชุมชนเมืองแออัดจำนวนมาก เนื่องจากมีปัจจัยผลักดัน (push factor) เช่น 
ความยากจน ไม่มีงานทำ เป็นต้น ส่วนปัจจัยดึงดูด (pull factors) ที่ทำให้ประชากรอพยพจากชนบทเข้ามา
ประกอบอาชีพ เรียนหนังสือ หรือติดตามครอบครัว เพราะมีปัจจัยเอื้อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ดังนั ้นหากขาดการวางแผน จะก่อให้เกิดการตั ้งถิ ่นฐานอย่างไร ้ทิศทาง ที ่อยู ่อาศัยไม่ได้มาตรฐาน                     
มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ชุมชนมีสภาพทรุดโทรม ไร้ระเบียบ เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีปัญหาคุณภาพ
ชีวิต การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ รายได้ต่ำ และมีหนี้สิน ประชาชนในชุมชนเมืองแออัดส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ชุมชนเมืองแออัดในเขตเมือง มี
ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 ระลอก 
3 ตั ้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา พบว่า ผู ้ติดเชื ้อส่วนใหญ่จะอาศัยอยู ่ในแหล่ง ชุมชนเมืองแออัด 
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวง มีชุมชนเมืองแออัดทั้งหมดจำนวน 641 ชุมชน จากการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเป็นเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ (cluster) ในชุมชนเมืองแออัดหลาย
พื้นที่ โดยเฉพาะแคมป์คนงานก่อสร้าง และยังพบการระบาดในตลาด ตลาดสด และตลาดนัด ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 
486 แห่ง นอกจากนี้ยังมีชุมชนเมืองแออัดกระจายอยู่เมืองใหญ่ทั่วประเทศ เช่น ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
มีชุมชนเมืองแออัดมากที่สุด จำนวน 97 แห่ง ตลาดในเขตเทศบาล จำนวน 16 แห่ง ทั้งนี้ บริบทแวดล้อมของ
ชุมชนเมืองแออัดมีความแตกต่างกันโดยคนในชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มาจากหลากหลาย
พื้นที่เพื่อประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่จึงไม่ได้เป็นเครือญาติกัน วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่จะต่างคนต่างอยู่  (นิศากร 
รพีพัฒน์, 2550) ซึ่งแตกต่างจากชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน 
ทำให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด รักใคร่ เอื้ออาทร และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งในยามปกติและยาม
เจ็บป่วย นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนมีความแตกต่างกัน โดยในจังหวัดเ ชียงใหม่     
คนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 เนื่องจากมีความรักชุมชนและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (นวลลออ วัจนะพุก
กะ, 2554) อีกทั้งบุคลากรสุขภาพที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ในสองจังหวัดดังกล่าวมีความแตกต่างกัน คือ 
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จังหวัดกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่ง อสม. มีจำนวนมากกว่า อสส. ทำให้สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือคนใน
ชุมชนเมืองแออัดในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้ทั่วถึงมากกว่า (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 
2564)  

การดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศ มี 2 แนวทางหลัก  
1) แนวทางการป้องกันและควบคุมทางระบาดวิทยาโดยไม่ใช้ยา (Non-Pharmaceutical Intervention: NPI) 
ที่กรมควบคุมโรคดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ มาตรการหลัก D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะ
ระหว่างบุคคล หลีกเลี ่ยงการสัมผัสกับผู ้อื ่น M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้ม ีจ ุดบริการเจลล้างมืออย่างทั ่วถึงเพียงพอ T : 
Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพ่ือคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing 
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อน
เข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น รวมถึงการดำเนินการคัดกรอง การเฝ้า
ระวัง การกักกันกลุ่มเสี่ยง และการแยกผู้ติดเชื้อเพื่อให้การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม นอกจากนี้รัฐบาลมี
มาตรการอื่น ๆ ได้แก่ มาตรการล็อคดาวน์ประเทศ (lock down) เช่น การควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ การปิดบริการขนส่งสาธารณะ การยกเลิกกิจกรรมสาธารณะ การจำกัดการรวมกลุ่มใน
ชุมชน การปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การให้ทำงานที่บ้าน เป็นต้น  (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข , 2565ข; กระทรวงสาธารณสุข , 2563) และ 2) แนวทางการป้องกันและควบคุมโดยยา 
(Pharmaceutical Intervention: PI) ได้แก่ (1) วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (2) ยารักษาโรคโควิด-19 ซึ่งยา
นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ ยารักษาโรคมาลาเรีย (hydroxychloroquine, chloroquine) ยาฆ่าเชื้อ
แบคทีเรีย (azithromycin) ยาต้านไวรัสเอชไอวี (darunavir, lopinavir, ritonavir) และ favipiravir ซึ่งเป็น
ยาต้านไวรัสตัวใหม่ที่มีการนำเข้าประเทศไทยเพื่อรักษาโรคนี้โดยเฉพาะ ระยะเวลาในการรักษาจะอยู่ที่ 5 -10 
วัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วย (3) แอนติบอดี (antibody) จาก
พลาสมาที ่ผ ่านการทำให้บริสุทธิ ์ของผู ้ที ่หายป่วยจากโรคโควิด-19 โดยผลการทดลองเบื ้องต้นในจีน 
สหรัฐอเมริกา และไทย พบว่าสามารถใช้ได้ผลในห้องปฏิบัติการ และดูเหมือนว่าจะมีความปลอดภัย ในการใช้
กับมนุษย์ ซึ่งต้องติดตามผลต่อไป (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2564; Bhimraj et al., 2020) 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพ่ือการควบคุม
และป้องกันโรคในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การออกกฎหมาย การ
กำหนด มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมการป้องกันโรคในสถานที่
ทำงาน การปฏิบัติตนของบุคคล มาตรการป้องกันควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมระบบบริการทาง
การแพทย์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางที่สำคัญในการควบคุมการระบาดของโรคในภาพรวมของ
ประเทศที่ได้ผล คือ การเร่งค้นหาผู้ป่วย/ผู้สัมผัสผู้ป่วย แล้วเร่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และการแยกกัก/การ
กักกันผู้สัมผัสเชื้อ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) การดำเนินงานนั้นจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
หลายภาคส่วนเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคมีหลายปัจจัยที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโรคได้ (WHO, 2017) จากการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าชุมชนได้เข้ามามี
บทบาทสำคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
แนะนําใหความรูแก่คนในชุมชน หรือใหความช่วยเหลือแนะนําต่าง ๆ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐ หรือ 
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แหล่งที่เชื่อถือได ้ร่วมดำเนินการสํารวจคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ภายในชุมชนมีสวนร่วมใน
การตัดสินใจและการวางแผนในการดำเนินงานปองกันโรคโควิด-19 (จิราพร บาริศรี, เจนรบ พละเดช,  
ผองพรรณ มุริกานนท, รินดา พันธกาฬสินธ, และสมทรง พละเดช, 2564) นอกจากนี้กระบวนการเฝ้าระวังใน
ชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจค้น รายงาน และจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน ทั ้งในระยะก่อนการระบาด ขณะระบาด และหลังการระบาดของโรคได้เป็นอย่างดี หน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่สามารถบูรณาการงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคผ่านโครงสร้างของชุมชนเพ่ือการดำเนินงาน
โดยชุมชนในกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชน และการใช้ทรัพยากรชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรค เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนรู้สึกในความรับผิดชอบ มีการตอบสนอง และความเป็นเจ้าของในกระบวนการและ
เป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน (WHO, 2014) จากการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ชุมชนมีความตระหนัก
รู้เรื่องโรค สถานการณ์ของโรค และมีวิธีการป้องกันตนเองที่เหมาะสม ทั้งในระดับส่วนบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน โดยที่ทุกคนในชุมชนต้องมีความร่วมแรงร่วมใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้นใน
ชุมชน (จันทิมา นวะมะวัฒน์, วิภาพร สิทธิสาตร์, กฤษฎา เหล็กเพชร, และไพศาล เธียรถาวร, 2564)  ดังนั้น
การที่จะดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 ดังที่องค์การอนามัยโลกได้เสนอประเด็นสำคัญสำหรับการปฏิรูปแนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดในอนาคตไว้ 9 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 1) การประสานงานและความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
แต่ละภาคส่วน และเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้นำและกลไกการดำเนินงานที่เชื่อถือได้เป็น
กุญแจสู่ความสำเร็จ 2) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักต้องรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการคัดกรอง
และการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันเวลา โดยต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขผ่าน
ช่องทางและเครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสม และนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรตาม
ความเหมาะสม 3) ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์ควบคู่กับการแพทย์ เนื่องจากปัญหา
โรคระบาดเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและการแพทย์ เพื่อสามารถจัดการกับปัญหาของความกลัว และความ
ไว้วางใจภายในบริบททางสังคม ซึ ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเชื่อมโยงมุมมองของชุมชนและ
การแพทย์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ใช้เทคโนโลยี
ในการทำงานร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตรวจหาการระบาด และตอบสนองต่อการ
ระบาดของโรคโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัย 5) การ
เสริมสร้างกำลังคน ผ่านระบบการศึกษา การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดผ่านกลไกการประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่น ที่ต้อง
แบ่งปันข้อมูลและกระตุ้นการตอบสนองร่วมกัน 6) ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลแบบทันเวลา (real time) มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์การระบาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ 7) ต้องนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการจัดการโรคระบาด โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ค วาม
เป็นเจ้าของข้อมูล และการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในระดับชุมชนสำหรับ
การดำเนินการทางด้านระบาดวิทยา และเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของคนในพื้นที่ 8) การจัดการโรค
ระบาดต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการทั้งระบบสุขภาพ ชุมชน และประชาชน โดยทุกภาคส่วนต้องรับรู้ถึง
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บทบาทและมีความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง และ 9) นำแนวคิดของ “ความม่ันคงด้านสุขภาพ” มาใช้
ในการดำเนินงาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกันในการดำเนินงาน (WHO, 2015) 

อย่างไรก็ตามยังไม่พบรูปแบบเฉพาะสำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ใน
ชุมชนเมืองแออัดและตลาด ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมเฉพาะ โดยคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดจะมีพื้นที่อยู่
อาศัยคับแคบ อาศัยอยู่อย่างไร้ทิศทาง ที่อยู่อาศัยไม่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม ชุมชนมีสภาพ
ทรุดโทรม ไร้ระเบียบ อาจทำให้คนในชุมชนเมืองแออัดไม่สามารถปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 ได้ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ดังนั้นรูปแบบในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  
โควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดน่าจะมีรูปแบบเฉพาะและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมืองแออัด นอกจากนี้
ตลาดซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อ ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน 
ดังนั้นรูปแบบในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดน่าจะมีรูปแบบเฉพาะและ
เหมาะสมกับบริบทของตลาด 

จากผลการวิจัยในปีที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า การปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยัง
ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ถึงร้อยละ 80 โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างในครอบครัว 1-2 เมตร ปฏิบัติได้น้อยกว่าร้อยละ 
50 ส่วนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และต่อผู้ถูกกักกันอยู่ในระดับสูง 
มากที่สุด ยังน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติการป้องกันทั้งต่อผู้ที่เคย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 และต่อผู้ถูกกักกันของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติ การรับรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และเพศหญิง นอกจากนี้การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ (Structural Equation 
Model: SEM) พบว่า ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 และการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 โดยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และต่อผู้ถูกกักกันสูงสุดคือ อสส./อสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหรือผู้นำชุมชน ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือโทรทัศน์ อีกทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 เช่น การคัดกรอง 
การเฝ้าระวัง การกักกันกลุ่มเสี่ยง และการแยกผู้ป่วย เป็นต้น เนื่องจากมีการประสานงานและสร้างความ
ร่วมมือได้อย่างดีระหว่าง อสส./อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหรือผู้นำชุมชน คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด และประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนและ
ความลังเลของประชาชนในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เช่น ความต้องการฉีดวัคซีน สิทธิ์ในการฉีด
วัคซีน ความเพียงพอของกระจายวัคซีน ความต้องการวัคซีนทางเลือก ความกังวลต่อการรับวัคซีน การได้รับ
วัคซีน อาการไม่พึงประสงค์และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 หลังฉีดวัคซีน (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, 
นงค์คราญ วิเศษกุล, ขวัญพนมพร ธรรมไทย, คำพอง คำนนท์, ศรีสกุล สังกำปัง, และรูซีลา โตะกีเล, 2564) 

จากการศึกษาระยะที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาใน 5 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และยะลา พบว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด -19 ขึ้นกับปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ความรู้ และทัศนคติ ปัจจัยระหว่างบุคคล ได้แก่ บุคคล
ในครอบครัว เพ่ือนหรือเพ่ือนบ้าน และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ปัจจัยระดับองค์กร ได้แก่ นายกเทศมนตรี
หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการ
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โรคติดต่อจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล/เทศบาล อสส./อสม. ครูประจำโรงเรียนในชุมชน และ
ผู้นำทางศาสนา ปัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมของชุมชน และบรรทัดฐานทางสังคมหรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชน และปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ ได้แก่ นโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 
รวมถึงการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การรับรู้ข้อมูลผลกระทบของโรคโควิด-19 การรับรู้นโยบายหรือ
มาตรการของรัฐ และสภาวะทางด้านจิตใจ โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชน มีความ
แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) ซึ ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาในชุมชนหลายแห่งในปะเทศไทย โดยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ การศึกษา รายได้  ความรู้
ในการป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติ และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่านอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ มี
ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน (ดรัญชนก พันธ์สุมา และพงษ์สิทธิ์ บุญรักษา, 2564) 

ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พบว่า การรับรู้
บทบาท อสม. การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติการ
เฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 (สรวุฒิ เอี่ยมนุ้ย, 2564) อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็น
คนในเมืองและชนบทที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัด ดังนั้นในการวิจัยในระยะที่ 1 จึงยังขาดข้อมูลสำคัญที่
ทำให้เข้าใจถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แออัดอย่างชุมชนเมืองแออัดและตลาด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
การระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจากการที่เป็นพื้นที่มีการอยู่กันแออัดของคน ซึ่งเป็นจุดที่ทำ
ให้เกิดการระบาดได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่น ๆ ดังนั้นในการวิจัยระยะที่ 2 จึงมุ่งศึกษาในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 
โดยศึกษาถึงการปฏิบัติตัวของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 และการค้นหาปัจจัยทำนาย 
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งและจะนำมาสู่การเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกั บการปฏิบัติตัวของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความแออัด โดยเฉพาะในชุมชนเมืองแออัดและตลาด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะทำให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของประชาชนในชุมชนเมืองแออัดและตลาด ซึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ที่มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะชุมชนเมืองแออัด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องมี
ความสมดุลระหว่างการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตาม
แนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ซึ่งการที่จะพัฒนารูปแบบดังกล่าว จำเป็นต้องดึงประชาชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในประเทศไทยยังมีการศึกษาโดยใช้รูปแบบดังกล่าวในการจัดการการระบาดของโรค
โควิด-19 น้อย และยังไม่พบการศึกษาเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงต้องการคำตอบเกี่ยวกับความลังเลและการได้รับฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ของประชาชน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของ เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  

คำถามการวิจัย 

1. การปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบทแวดล้อม
แตกต่างกัน และได้รับวัคซีนแตกต่างกัน มีการปฏิบัติแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2. มีปัจจัยอะไรบ้างที่สามารถทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ใน
ชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกัน  
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3. รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบทแวดล้อม
แตกต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบท
แวดล้อมแตกต่างกัน และการได้รับวัคซีนแตกต่างกัน  

2. ศึกษาปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนเมือง
แออัดที่มีบริบทแวดล้อมแตกต่างกัน 

3. พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีบริบท
แวดล้อมแตกต่างกัน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. เสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) โดยทำการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (descriptive mixed method study) ในชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศ
ไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งทดสอบความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ (feasibility 
test) ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

นิยามศัพท์ 

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อ
การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของคนไทยในชุมชนเมืองแออัด ประเมินโดยดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ (2564) การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยทำนาย ประกอบด้วย  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ศาสนา อาชีพ โรคประจำตัว และฐานะทางเศรษฐกิจ  

การได้ร ับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หมายถึง การได้รับหรือไม่ได้ร ับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด-19 ของคนไทยในชุมชนเมืองแออัด ได้แก่ คนที่ไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ได้รับวัคซีน 2 เข็ม และ
ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม ประเมินจากแบบสอบถามความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 หมายถึง บุคคลในครอบครัว 
เพื ่อน/เพื ่อนบ้าน อสส./อสม. เจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ผู ้นำท้องถิ ่น แกนนำชุมชน วัฒนธรรมของชุ มชน 
กฎระเบียบ/ข้อบังคับของชุมชน เครือข่าย และมาตรการของรัฐ ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
บริบทแวดล้อมท่ีมีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 

ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้หรือสั่งสมที่ได้มาจากการ
สังเกต ประสบการณ์ การได้ยิน การฟังเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แนวปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ความรู้
เรื่องโรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ การรักษา การทำความสะอาดมือ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแล
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สุขอนามัยส่วนบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม และการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม 
ประเมินจากแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

ทัศนคติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึก ความเชื่อ ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ในการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรค อาการของโรค 
วิธีการติดต่อ และวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ประเมินจากแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคโควิด-19 

การรับรู ้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 หมายถึง กระบวนการซึ ่งแต่ละบุคคลเลือกสรร (selects)         
จัดระเบียบ (organizes) และตีความ (interprets) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ปาก และ
ผิวหนังเพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา ในการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยศึกษาการรับรู้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 
ประกอบด้วย การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค 
อาการของโรค วิธีการติดต่อ วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 และแหล่งของข้อมูลข่าวสารที่รับรู้เกี ่ยวกับโรค       
โควิด-19 ประเมินจากแบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 หมายถึง ผลที่เนื่องมาจากการระบาดของโรคโควิด-
19 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง  ต่อครอบครัว ด้านวัฒนธรรม/
ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน ด้านการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน ด้านสุขภาพ/การป้องกันโรค/การ
รักษาพยาบาล ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจของประชาชนไทย ทั้งผลกระทบโดยตรงจากโรคโควิด -19 และ
ผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม
ผลกระทบที่ดัดแปลงจากของนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ (2564) สำหรับแบบสอบถามผลกระทบด้าน
จิตใจประเมินโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และเครียด (depression anxiety stress scale 
[DASS-21]) ฉบับภาษาไทยโดย สุกัลยา สว่าง และคณะ (Oei, Sawang, Goh, & Mukhtar, 2013) 

ความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง คนในชุมชนมีการรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ การจัดการและการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน การร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน การที่คนในชุมชนมีความรัก 
ความผูกพัน ความเอื้ออาทรต่อกันและต่อชุมชน และมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ประกอบด้วย 
ด้านทุนสังคม ด้านผู้นำชุมชน และด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประเมินจากแบบสอบถามชุมชน
เข้มแข็งที่พัฒนาโดยผู้วิจัย ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  หมายถึง การกระทำของประชาชนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 
ประกอบด้วย การทำความสะอาดมือ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม และการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม ประเมินโดยดัดแปลงจากแบบสอบถาม
การปฏิบัติของ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ (2564) 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด หมายถึง 
การสร้างรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนและตลาดในชุมชนเมืองแออัด
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของ โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย 
ซึ่งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  
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ชุมชนเมืองแออัด หมายถึง ช ุมชนที ่ต ั ้งถ ิ ่นฐานอย่างไร ้ทิศทาง ที ่อยู ่อาศัยไม่ได้มาตรฐาน มี
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม มีสภาพทรุดโทรม และไร้ระเบียบ ใน 2 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่  

ตลาด หมายถึง ตลาดสดที่เป็นแหล่งรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ซื้อ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า อาหาร
สด อาหารแห้งประเภทต่าง ๆ เช่น เนื้อสัตว์ดิบ ผักสด อาหารปรุงสุก เป็นต้น รวมทั้งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่มี
คนมาจากหลากหลายพื้นที่ และมีบริเวณใช้งานร่วมกัน ดังนั้น ตลาดจึงอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้ 
ควรมีการดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ชุมชนเมืองแออัดใน
ประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย 1) สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 ความรู้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 มาตรการของรัฐในการป้องกันโรค การปฏิบัติการป้องกัน 
การติดเชื้อ และวัคซีนโรคโควิด-19 2) งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด-19 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติในการป้องกันโรคโควิด-19 การ
รับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 และผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 และ 3) แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Fox, 2020) ถูกพบครั้งแรกในอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากประชาชนมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด และวัคซีนหรือยาที่มี
อยู่ไม่สามารถใช้รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักฐานแสดงว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่จากคนสู่คน และมี
การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว (WHO, 2021) โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ ไอ และหายใจลำบาก และอาจถึง
แก่ชีวิตได้ (Hessen, 2020) 

จนกระทั่งวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโคโรนาไวรัส  
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ  (Public Health Emergency of 
International Concern) (Joseph, 2020; Wee, McNeil, & Hernández, 2020) หลังจากนั ้นการติดเชื้อ 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้มีการระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (pandemic) 
อย่างรวดเร็ว ข้อมูล ณ วันที ่ 27 กันยายน 2565 พบว่ามีผ ู ้ต ิดเช ื ้อโรคโควิด-19 สะสมจำนวนทั ้งสิ้น 
620,413,942 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 79,593 ต่อล้านประชากร โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 6,540,871 ราย คิด
เป็นอัตราตาย 839 ต่อล้านประชากร ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 600,648,768 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 
39,860 ราย (World Health Organization [WHO], 2022; Worldometer, 2022) สำหรับประเทศไทยมีผู้
ติดเชื้อโรคโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 4,678,671 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 66,657 ต่อล้านประชากร เสียชีวิต 32,729 
ราย คิดเป็นอัตราตาย 466 ต่อล้านประชากร ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,639,085 ราย และยังคงรักษา
ตัวในโรงพยาบาล 1,496 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565ก) 

การระบาดของโรคโควิด-19 

การระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 5 ระลอก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565ก; 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2565ข) ดังนี้  

ระลอกที่ 1 ผู้ป่วยติดเชื้อที่พบล้วนเป็นผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ และไม่พบการติดเชื้อที่
เกิดข้ึนในประเทศ ซึ่งคล้ายกับสถานการณ์ในประเทศไทย ในช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ติดเชื้อล้วน
เป็นชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง 
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ระลอกที่ 2 การพบผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ออกไปติดเชื้อจากต่างประเทศ โดยเป็น
การติดเชื้อต่อมาจากผู้ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศมาอีกทอดหนึ่ง เช่น การพบผู้ติดเชื้อที่ทำงาน หรืออาศัยใกล้ชิด
กับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง (คนขับรถแท็กซ่ีที่รับผู้โดยสารต่างชาติที่ติดเชื้อ และญาติพ่ี
น้องที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ที่เพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวในประเทศเสี่ยง) แต่ยังไม่พบการติดต่อใน
กลุ่มคนในประเทศจากคนในประเทศด้วยกันที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง 

ระลอกที่ 3 เป็นช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะพบว่ามีการติดเชื้อระหว่างคนใน
ประเทศด้วยกัน ระหว่างผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยพบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คล้ายกับ
กรณีที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ หลังจากที่ผู้มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศได้แพร่กระจาย เชื้อสู่ชุมชนแห่งหนึ่ง    
ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อต่อในชุมชนต่าง ๆ เป็นวงกว้าง (สาเหตุที่มีการรณรงค์ให้กักตัวเมื่อทราบว่าตัวเอง
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดสู่คนหมู่มากท้ังโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว) 

ระลอกที่ 4 การระบาดของโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่พบในหมู่คนงานก่อสร้าง การระบาดครั้งนี้
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2564 แล้วจึงค่อย ๆ ลดจำนวนลง 

ระลอกที่ 5 การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ที่มีความรุนแรงน้อย แต่กระจายเชื้อรวดเร็ว 
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้มีการแพร่ระบาดระลอกนี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่สำคัญ ประกอบด้วย เชื้อก่อโรค ระยะฟักตัวของโรค อาการของโรค 
วิธีการติดต่อ และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 (Cave, 2020) 

เชื้อก่อโรค โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
SARS-CoV-2 เป็นเชื้อไวรัสลำดับที่ 7 ในตระกูล coronaviruses lineage B จีนัส betacoronavirus ซึ่งเป็น
ไวรัสอาร์เอ็นเอชนิดสายเดี่ยว มีลำดับสารพันธุกรรมเหมือน เอ็มอาร์เอ็นเอ (positive-sense single-stranded 
RNA virus) เป็นตระกูลเดียวกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) ที่เคยระบาดในเอเชียเมื่อปี ค.ศ. 2002 
และโรคเมอร์ส (MERS) ที่พบในตะวันออกกลางเมื่อปี ค.ศ. 2012 จากการศึกษาทางพันธุกรรมของไวรัส มี
ข้อมูลที่ยืนยันว่า ต้นตอของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่าง โคโรนา
ไวรัสของค้างคาวกับโคโรนาไวรัสในงูเห่า กลายพันธุ์เป็นโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ SARS-CoV-2 ทีแ่พร่เชื้อจากสัตว์
มาสู ่คนได้ ดังนั ้นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคอาจมาจากตลาดค้าสัตว์ นอกจากนี ้แหล่งของเชื ้อโรค 
(reservoir) อาจมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข กระต่าย 
หนู อูฐ หรือสัตว์เลื ้อยคลาน เช่น งู เป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่โรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก 
(pandemic) ได้อย่างรวดเร็วและมีผู ้ติดเชื้อจำนวนมากนั้น เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่เชื ้อจากคนสู่คนได้  
(Cave, 2020) สำหรับสายพันธุ ์ท ี ่ม ีการแพร่ระบาดในประเทศไทย มีด ังนี้  (Alimohamadi, Taghdir, & 
Sepandi, 2020; Cave, 2020; Liu, Gayle, Wilder-Smith, & Rocklöv, 2020; Yuan, Li, Lv, & Lu, 2020; 
Zhuang et al., 2020; Liu & Rocklöv, 2021) 

สายพันธุ์อู่ฮ่ัน (Serine) พบการระบาดครั้งแรกทีเ่มืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน เป็นสายพันธุ์แรกทีเ่ข้า
สู่ประเทศไทยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และแพร่กระจายไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 

สายพันธุ์เบตา (Beta) พบการระบาดครั้งแรกท่ีประเทศแอฟริกาใต้ เข้าสู่ประเทศไทยในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2564 สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว ลดประสิทธิภาพแอนติบอดี้ 
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สายพันธุ์อัลฟา (Alpha) พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศสหราชอาณาจักร เข้าสู่ประเทศไทย
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 และเริ่มมีการแพร่กระจายจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง คลอบคลุมไปเกือบทุก
จังหวัด เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย 

สายพันธุ์แกมมา (Gamma) พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศบราซิล เข้าสู่ประเทศไทยใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 พบในผู้ที่เดินทางกลับมาประเทศไทย รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ทำให้ภูมิคุ้มกัน
ลดลง มีความสามารถแพร่ระบาดในหมู่คนท่ีได้รับวัคซีนแล้วได้ด้วย แม้พ้ืนที่นั้น ๆ จะมีการฉีดวัคซีนที่สูงก็ตาม 

สายพันธุ์เดลตา (Delta) พบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีความสามารถจับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้น แพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว  และมีอาการ
รุนแรงกว่าสายพันธุ์อัลฟา 1.4 เท่า พบในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน จากนั้นแพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่ว
ประเทศ อีกทั้งยังมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เดลตาพลัส (Delta Plus) ที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ ผู้ป่วยจะ
มีอาการคล้ายไข้หวัด พบการระบาดมากกว่า 150 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 

สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) พบครั้งแรกในทวีปแอฟริกาและมีการระบาดในแถบประเทศ
แอฟริกาตอนใต้ เข้าสู่ประเทศไทยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 สายพันธุ์ใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
ทั้งตัวประมาณ 50 ตำแหน่ง และ 30 ตำแหน่ง เกิดข้ึนที่โปรตีนบนหนามแหลม (spike) เชื้อไวรัสสามารถเข้าสู่
เซลล์และทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นมีการแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพันธุกรรมที่ภูมิต้านทาน
แอนติบอดีจะจับอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง อาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา และเป็น 
สายพันธุ์หลักท่ีมีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน 

ระยะฟักตัวของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมี
ระยะฟักตัวนานถึง 27 วัน 

อาการของโรค ผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ 80 ไม่มีอาการ (asymptomatic infection) หรือมี
อาการป่วยเพียงเล็กน้อย (mild symptoms) คล้ายไข้หวัดธรรมดา คือ มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจ
ไม่สะดวก ปวดเมื่อยตามร่างกาย และอาจมีอาการท้องเสียได้ มีเพียงร้อยละ 15-20 ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง 
คือ ทำให้มีอาการปอดอักเสบ (pneumonia) และร้อยละ 1-5 จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (severe acute respiratory syndrome: SARS) เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  

วิธีการติดต่อ ขณะนี้มีหลักฐานยืนยันว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ สามารถแพร่กระจาย
โดยการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ (droplet transmission) เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ หรือจากการไอ จาม 
รดกันในระยะ 1-2 เมตร นอกจากนี ้ย ังแพร่เช ื ้อโดยการสัมผัสกับผู ้ต ิดเช ื ้อโดยตรง (direct contact 
transmission) หรือการสัมผัสทางอ้อม (indirect contact transmission) เช่น การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ที่
ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ เช่น เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ แล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย 
เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นบางการศึกษารายงานว่าโรคโควิด -19 
สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศได้ (airborne transmission) (Ge et al., 2020) 
ดังนั้นวิธีการติดต่อที่สำคัญ คือ สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง ละอองจากการไอ จาม หรือสัมผัสเสื้อผ้า
หรือของใช้ของผู้ติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้ออาจแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
หรือมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดธรรมดา ทำให้ผู้ติดเชื้อจำนวนมากไม่ได้รับการตรวจคัดกรองและไม่ได้รับการ
รักษา นอกจากนี้เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ดังกล่าวข้างต้น 

สาเหตุหลักการระบาดในประเทศไทย สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนประเทศไทยมีการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 คือ การมีพฤติกรรมเสี่ยง และการปฏิบัติในการป้องกันตนเองที่ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับมา
จากประเทศที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวม
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หน้ากากอนามัย ไม่ล้างมือเมื่อหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ เวลาไอ จาม ไม่ใช้ผ้า หรือทิชชูปิดปาก ปิดจมูก การใช้
สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) การรวมกลุ่มเพื่อนสนิทร่วมวงสังสรรค์ ดื่มสุรา
แก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน การรับประทานอาหารสำรับเดียวกัน ไม่ใช้ช้อนกลาง และใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
กับผู้ป่วยในห้องแอร์ที่ปิดมิดชิด และสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ สนามมวย สถานบันเทิง 
โรงภาพยนตร์ และที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชนเมืองแออัด เป็นต้น และอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญ คือ การสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน (อมร ลีลารัศมี, 2563) 

การแพร่กระจายเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อไปสู่คนปกติ และทำให้เกิด
การติดเชื ้อ หรือที ่รู ้จักโดยทั่วไป คือ R ย่อมาจาก reproduction number หมายถึง ผู ้ติดเชื ้อโรคโควิด-19  
หนึ่งรายสามารถทำให้คนปกติติดเชื้อได้กี่คนในช่วงที่มีเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในร่างกาย โดยจุดเริ่มต้นของการ
แพร่กระจายเชื้อ เรียกว่า R0 เพราะเวลาที่ 0 คือ เวลาที่เริ่มต้น ซึ่งอัตราการแพร่กระจายเชื้อขึ้นกับ 3 ปัจจัย ดังนี้ 

1. อัตราการสัมผัสระหว่างผู้ติดเชื้อ ( infectious หรือ I) กับผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ (susceptible 
หรือ S)  

2. ความน่าจะเป็นของการแพร่กระจายเชื้อ (transmission probability) ระหว่างผู้ติดเชื้อกับ 
ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ถ้าสัมผัสกันใกล้ชิดเป็นเวลานาน โอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อจะสูง  

3. ช่วงเวลาที่ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ (duration of transmission)  

การแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 จากผู้ติดเชื้อไปสู่คนปกติ และทำให้เกิดการติดเชื้อ ซึ่งปัจจุบัน
พบการระบาดมากในครอบครัวและในชุมชน โดยผู ้ต ิดเชื ้อโรคโควิด -19 สายพันธุ ์แรก 1 คน สามารถ
แพร่กระจายเชื ้อให้แก่บุคคลอื ่นได้ 2.4-2.6 คน ผู ้ติดเชื ้อโรคโควิด-19 สายพันธุ ์อัลฟา 1 คน สามารถ
แพร่กระจายเชื้อให้แก่บุคคลอื่นได้ 4-5 คน ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา 1 คน สามารถแพร่กระจาย
เชื้อให้แก่บุคคลอื่นได้ 5-8 คน ในขณะที่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน 1 คน สามารถแพร่กระจาย
เชื ้อให้แก่บุคคลอื ่นได้ 8-15 คน (Alimohamadi, Taghdir, & Sepandi, 2020; Cave, 2020; Liu, Gayle, 
Wilder-Smith, & Rocklöv, 2020; Yuan, Li, Lv, & Lu, 2020; Zhuang et al., 2020; Liu & Rocklöv, 
2021) 

วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 

โรคโควิด-19 เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ดังนั้นการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวิธีการป้องกันการติดเชื้อใช้หลักการป้องกัน
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับการป้องกันการติดเชื้อทางการสัมผัส มีดังนี้ (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, 
2563)  

1. ใส่หน้ากากอนามัย  
2. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน

หายใจ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย 
3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะทางอากาศ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากาก

อนามัย 
4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำกับสบู่ น้ำกับน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเจลแอลกอฮอล์  
5. ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก และปากโดยไม่จำเป็น 
6. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศจีนหรือพ้ืนที่ซึ่งมีการระบาดของโรค  
7. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิตและการสัมผัสโดยไม่ใช้ถุงมือ 
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8. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว และแก้วน้ำ เป็นต้น 
9. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและร้อน 
10. รักษาร่างกายให้อบอุ่น 
11. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
12. การเว้นระยะห่างทางสังคม 
13. ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศจีนและพื้นที่ซึ่งมีการระบาดของโรค หากมีไข้

ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้ง
ประวัติการเดินทางไปประเทศจีนหรือพ้ืนที่ซึ่งมีการระบาดของโรค  

14. การเฝ้าระวังโรคในชุมชน กรณีที่พบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค มี
อาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งบุคลากร
สาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 

มาตรการของรัฐในการป้องกันโรคโควิด-19  

มาตรการของรัฐในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่สำคัญของประเทศไทย ประกอบด้วย การจัดการการเว้น
ระยะห่างทางสังคม การงดออกจากบ้านตามประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน (curfew) การงด
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (เช่น ประเพณีสงกรานต์ การทำบุญวันสำคัญทางศาสนา) การสั่งปิดสถานศึกษา 
การผ่อนปรนข้อบังคับของรัฐบาล และการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน 

ปัจจุบันกรมควบคุมโรคได้สรุปมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 โดยไม่ใช้ยา เพื ่อให้
ประชาชนจำได้ง่าย ดังนี้  

DMHTTA หมายถึง 
D = Distancing  เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อ่ืน 
M = Mask wearing  สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
H = Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ  
T = Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพ่ือคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจ

ไม่สบาย 
T = Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19  
A = Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออก

สถานที่ทุกครั้ง 

นอกจากนี้มีมาตรการ VUCA เพ่ือลดการติดเชื้อ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ดังนี้ (กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2565ข) 

V = Vaccine รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อลดอาการป่วยหนัก ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วและถึงเวลาที่กำหนดให้ไปรับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นทันท ี

U = Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา คือ การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ 
ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกวิธีและตลอดเวลา จะสามารถป้องกัน
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การติดเชื้อได้ทุกสายพันธุ์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหาร
ร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 

C = COVID-19 Free Setting สถานที่ให้บริการพร้อม ผู้ให้บริการได้วัคซีนครบ และตรวจ ATK 
ทุกสัปดาห์ รวมไปถึงใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมเสี่ยง รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการ
ป้องกัน เพ่ือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

A = Antigen Test Kit พร้อมตรวจเสมอ เมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อหรือมีอาการทางเดินหายใจ กรณี
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ หากได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วและแยกกักตัวเข้ารับการรักษา จะช่วยลดการแพร่
ระบาดของเชื้อได ้

 การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม 

 การทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรคแนะนำให้
ใช้น้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ราดทิ้งไว้นานอย่างน้อย 15 นาที แล้วเช็ดออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดเพื่อป้องกัน
สนิม ความเข้มข้นของน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดในบ้านเรือนคือ 0.05% สำหรับทำ
ความสะอาดในสถานพยาบาล 0.5% กรณีที่เช็ดทำความสะอาดด้วย 70% แอลกอฮอล์ ให้รอจนแอลกอฮอล์
แห้งจึงจะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค แต่ต้องระวังไฟไหม้เพราะแอลกอฮอล์เป็นสารที่ติดไฟได้ การเช็ดทำความสะอาด
เพื่อกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต้องมีการออกแรงขัดถู (friction rub) การพ่นน้ำยาทำลายเชื้อโดยไม่ออกแรง
ขัดถูไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อบนผิวสัมผัส (โสภณ เอ่ียมศิริถาวร และ กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์, 2565) 

 ประสิทธิภาพของมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง 
คือ การสวมหน้ากากป้องกันโรค (N95 หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า) ดังการศึกษาที่พบว่าการสวมหน้ากาก
ป้องกันโรค (N95 หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า) และเครื่องป้องกันหน้า (face shield) ช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคโควิด-19 แต่น้อยกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ การสวมหน้ากากป้องกันโรคช่วยลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 เมื่อเทียบกับการไม่สวมหน้ากากป้องกันโรค (OR=0.15, 95%CI=0.07-0.34) 
และการสวมเครื่องป้องกันหน้าช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 เมื่อเทียบกับการไม่สวมเครื่อง
ป้องกันหน้า (OR=0.22, 95%CI=0.12-0.39) (Chu et al., 2020) นอกจากนี้ มาตรการการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ดังการศึกษาในฮ่องกงพบว่าการปฏิบัติตาม
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถลดการ
แพร่กระจายเชื ้อในชุมชนได้ร้อยละ 44 โดยพบว่าการหยุดเรียนหรือปิดโรงเรียนจะช่วยลดอัตราการ
แพร่กระจายเชื้อโควิด-19 จาก 1.28 คน (95% CI=1.26–1.30) เหลือ 0.72 คน (95% CI=0.70–0.74) 
(Cowling et al., 2020) อย่างไรก็ตามการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน
ว่าการปิดโรงเรียนจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ และยังพบว่าความเหมาะสมของมาตรการการปิดโรงเรียน
ขึ ้นอยู ่กับบริบทและสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ของแต่ละประเทศ และมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคมอย่างอื่น เช่น การทำงานที่บ้าน อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า  (Viner et al., 2020) โดย
การเว้นระยะห่างทางสังคมควรมีระยะอย่างน้อย 1 เมตร ดังการทบทวนวรรณกรรมที่พบว่าการเว้นระยะห่าง 1 
เมตรหรือมากกว่า ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด -19 เมื่อเทียบกับการเว้นระยะห่างน้อยกว่า 1 
เมตร (OR=0.18, 95%CI=0.09-0.38)  
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แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในอนาคต 

องค์การอนามัยโลกได้เสนอประเด็นสำคัญสำหรับการปฏิรูปแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ในอนาคตไว้ 9 ประเด็น สรุปได้ดังนี้ 1) การประสานงานและความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจน มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละภาค
ส่วน และเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู ้นำและกลไกการดำเนินงานที่เชื ่อถือได้เป็นกุญแจสู่
ความสำเร็จ 2) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักต้องรับผิดชอบในการพัฒนาระบบการคัดกรองและการ
เฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันเวลา โดยต้องเชื่อมโยงกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขผ่านช่องทาง
และเครือข่ายการสื่อสารที่เหมาะสม และนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรตามความ
เหมาะสม 3) ต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์ควบคู่กับการแพทย์ เนื่องจากปัญหาโรค
ระบาดเป็นปัญหาทั้งทางสังคมและการแพทย์ เพื่อสามารถจัดการกับปัญหาของความกลัวและความไว้วางใจ
ภายในบริบททางสังคม ซึ่งชุมชนต้องมีเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเชื่อมโยงมุมมองของชุมชนและการแพทย์เพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน
ร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ตรวจหาการระบาด และตอบสนองต่อการระบาดของโรค
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัย  5) การเสริมสร้างกำลังคน 
ผ่านระบบการศึกษา การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านกลไกการ
ประสานงานระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับตั้งแต่ส่วนกลางถึงท้องถิ่น ที่ต้องแบ่งปันข้อมูลและกระตุ้น
การตอบสนองร่วมกัน 6) ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลแบบทันเวลา ( real time) มีการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
ตอบสนองกับสถานการณ์การระบาดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ 7) ต้องนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการจัดการโรค
ระบาด โดยผู้ใช้ข้อมูลต้องความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็ นเจ้าของข้อมูล 
และการเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในระดับชุมชนสำหรับการดำเนินการ
ทางด้านระบาดวิทยา และเพิ่มขีดความสามารถการทำงานของคนในพื้นที่ 8) การจัดการโรคระบาดต้องให้
ความสำคัญในการดำเนินการทั้งระบบสุขภาพ ชุมชน และประชาชน โดยทุกภาคส่วนต้องรับรู้ถึงบทบาทและมี
ความรับผิดชอบตามบทบาทของตนเอง และ 9) นำแนวคิดของ “ความมั่นคงด้านสุขภาพ” มาใช้ในการ
ดำเนินงาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใน
การดำเนินงาน (WHO, 2015) 

บทบาทของชุมชนในการป้องกันโรคโควิด-19  

ชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เนื่องจากในชุมชนต่าง ๆ 
อาจมีผู้ติดเชื้อ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงกระจายอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่
อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนและสุขภาพของตนเอง โดยป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคโควิด-19 รวมถึงมีบทบาทในการฟ้ืนฟู ดูแลการเปิดพื้นท่ีเมืองและชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติได้อย่างมั่นใจ จะเห็นว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรค 
โควิด-19 (สัญญา สุปัญญาบุตร, 2554; กชกร สมมัง, 2557; WHO, 2015; เทศบาลเมืองคอหงส์; 2563) ซึ่ง
มาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน มีดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563; กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2565ข) 
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1. ควบคุม กำกับ ดูแลรักษาความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคอย่างเคร่งครัดของสถาน
ประกอบการและกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และการ
ป้องกันตนเองสำหรับผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ 

2. ควบคุม กำกับ ดูแลสถานที่สาธารณะในชุมชน สถานที่แออัด เช่น ศาสนสถาน สถานีขนส่ง
โดยสาร ตลาดนัด เป็นต้น โดยผู้ประกอบการต้องจัดจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำ
ความสะอาดพ้ืนที่อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง เช่น จุดให้บริการน้ำดื่มในสถานที่สาธารณะ โต๊ะ 
เก้าอ้ี และห้องน้ำสาธารณะ 

3. การจัดการมูลฝอย ต้องคัดแยกระดับครัวเรือน การเก็บรวบรวม และการกำจัด ตามคำแนะนำ
การจัดการมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที ่มี  
ฝาปิดอย่างเพียงพอและท่ัวถึง กรณีมูลฝอยที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษ
ทิชชู ต ้องใส่ถ ุงขยะ 2 ชั ้น โดยถุงขยะใบแรกที ่บรรจุม ูลฝอยแล้วให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื ้อหรือน้ำยา 
ฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่นและซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น นำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป หรือ
จัดเก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

4. เฝ้าระวังอาการผิดปกติของตนเอง และครอบครัว  
5. ให้ความร่วมมือกับ อสม. และเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่กำหนด  
6. มีส่วนร่วมในการสังเกตและแจ้งข้อมูลความผิดปกติที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด -19 แก่  

อสม. และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
7. การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันค้นหาและคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน ดังนี้ 
7.1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า สนามชนโค สนามชน

ไก่ สถานบันเทิง ศาสนสถาน หรือการไปร่วมกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เป็นต้น  
7.2 ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไปปรากฏตัว 

8. การเฝ้าระวังผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่
เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน ดังนี้ 

8.1 จัดทำบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้น
เดินทางไปยังสถานทีเ่สี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

8.2 ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกหมู่บ้านหรือ
ชุมชนไว้ก่อนหรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน  

8.3 ขอให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื ่อติดตาม  
เฝ้าระวัง และให้ส่งข้อมูลให้อำเภอทราบเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

สิ ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการติดเชื ้อและการแพร่กระจายเชื ้อโรคโควิด -19 คือการปฏิบัติตาม
มาตรการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ตามมาตรการได้อย่าง
เคร่งครัดและถูกต้อง รวมถึงประชาชนที่เคยติดเชื้อแล้วและมีภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีจำนวนน้อย
เมื่อเทียบกับประชากรโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 โดย
การใช้วัคซีน ซึ่งวัคซีนมีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายประเทศจึงคิดค้นและ
พัฒนาวัคซีน เพ่ือนำมาใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชน 
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ปัจจ ุบ ันเทคโนโลยีการผลิตว ัคซ ีนโควิด -19 ที ่ม ีการศึกษาในมนุษย์ในขณะนี ้แบ่งออกเป็น 4  
กระบวนการหลัก คือ (กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 

1. วัคซีนชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) หรือเอ็มอาร์เอ็นเอ (messenger 
RNA, mRNA) เป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์สารดีเอ็นเอหรือสารเอ็มอาร์เอ็นเอที่กำกับการสร้าง
โปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 โดยพบว่า วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ สามารถกระตุ้นภูมิคุ ้มกันขึ้นสูงมาก 
เนื ่องจากเอ็มอาร์เอ็นเอเป็นสารที ่ไวต่อการถูกทำลายจึงต้องใช้สารเสริมฤทธิ ์ (adjuvants) ซึ ่งเป็นสาร
สังเคราะห์จากไขมัน (lipid nanoparticle) เพื่อเป็นตัวห่อหุ้มป้องกันและส่งเอ็มอาร์เอ็นเอให้เข้าเซลล์เพื่อให้
ไปกำกับให้เซลล์ผลิตสารโปรตีนสไปค์ ทำให้เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน  
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ง่ายจึงทำให้วัคซีนนี้ ถูกนำมาทดสอบได้ก่อน ซึ่งพบว่ามี 2 ชนิด คือ วัคซีน
ของบริษัท Pfizer และ Moderna ที่ออกมาก่อน มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 95 และ 94 ตามลำดับ  

2. วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะ (recombinant viral vector vaccine) วัคซีนกลุ่มนี ้ใช้
ไวรัสที่สามารถตัดแต่งพันธุกรรม เช่น ไวรัสอะดีโน (adenovirus) เป็นไวรัสพาหะ โดยนำสารพันธุกรรมที่กำกับ
การสร้างโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 มาสอดใส่แทนส่วน E1gene ซึ่งเป็นส่วนพันธุกรรมที่จำเป็นในการ
แบ่งตัวของไวรัสพาหะ ทำให้ไวรัสพาหะนี้ไม่สามารถแบ่งตัวก่อโรคได้ แต่จะกำกับให้เซลล์ของมนุษย์สร้าง
โปรตีนสไปค์ที่ม ันพาไป โดยไวรัสพาหะที ่ม ีการพัฒนา คือ ไวรัสอะดีโนของชิมแพนซี  (chimpanzee 
adenovirus) โดยบริษัท Oxford–AstraZeneca ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 (human adenovirus 
type 5) โดยบริษัท CanSinoBio ไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 26 (human adenovirus type 26) โดย
บริษัท Johnson & Johnson และไวรัสอะดีโนของมนุษย์สายพันธุ์ 5 และ 26 (human adenovirus type 5 
and 26) โดยบริษัท Gamaleya ของประเทศรัสเซีย แม้วัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนเชื้อไวรัสที่มีชีวิตแต่เป็นไวรัส  
พาหะท่ีถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้ไม่แบ่งตัว หรือเป็นไวรัสที่อ่อนฤทธิ์ซึ่งไม่ทำให้เกิดโรค ข้อดีของเทคโนโลยีการ
ผลิตนี้ คือ สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี เนื่องจากเป็นการเลียนแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถป้องกันโรคได้ ตั้งแต่การฉีดเข็มแรก และอาจจะใช้เพียงโดสเดียวได้ เช่น วัคซีนของ Johnson & 
Johnson เป็นต้น ข้อเสียคือ หากผู้รับวัคซีนมีประวัติการติดเชื้อไวรัสอะดีโนตามธรรมชาติ ซึ ่งเป็นไวรัสที่
ก่อให้เกิดหวัดในช่วงที่ผ่านมาไม่นาน อาจทำให้มีแอนติบอดีต่อไวรัสที่เป็นพาหะนี้ และส่งผลรบกวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคได้ ดังที่พบในการศึกษาของวัคซีน CanSinoBio แต่ไม่พบในการศึกษาของวัคซีนอื่น อาจเป็นไปได้
ว่ามีการรบกวนไม่มากนักถ้ามีแอนติบอดีในระดับต่ำ  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพระยะที่ 3 ที่มีการตีพิมพ์พบว่า วัคซีนในกลุ่มนี้มีความหลากหลาย 
เนื ่องจาก ศึกษาในช่วงที ่ไวรัสเริ ่มมีการกลายพันธุ ์ในหลายประเทศ พบว่าวัคซีนของบริษัท Oxford–
AstraZeneca มีประสิทธิภาพรวมร้อยละ 79 แต่ป้องกันโรครุนแรงได้ร้อยละ 100 โดยประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคจะดีขึ้นหากฉีด 2 เข็มห่างกันมากขึ้น วัคซีนของบริษัท Gamaleya (พบประสิทธิภาพร้อยละ 91.6) 
และของบริษัท Johnson & Johnson ฉีดเพียงเข็มเดียว ศึกษาในประเทศบราซิลและแอฟริกาใต้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ B1.351 และ P2 (ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อต่อวัคซีนอื่น ๆ ด้วย) พบป้องกันอาการ  
ปานกลางและรุนแรงได้ร้อยละ 66.9 แต่ป้องกันโรครุนแรงมากได้ร้อยละ 76.7  

3. วัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (protein subunit vaccine) เทคโนโลยีการผลิต
นี้มีการใช้มานาน และใช้ในการผลิตวัคซีนที่เป็นที่คุ้นเคย เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนตับอักเสบบี เป็นต้น 
การผลิตวัคซีนโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนี้ทำโดยการผลิตโปรตีนสไปค์ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 แล้วนำมา
ผสมกับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อต้านโปรตีนสไปค์ของ
ไวรัสซาร์ส-โควี-2  
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4. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated vaccine) วัคซีนกลุ่มนี้ผลิตโดยนำไวรัสซาร์ส-โควี-2 มา
เลี้ยงขยายจำนวนมาก และนำมาฆ่าด้วยสารเคมีหรือ ความร้อน เมื่อฉีดวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเชื้อตายดังกล่าว ข้อดีของเทคโนโลยีการผลิตนี้ คือ มีความคุ้นเคยในแง่ของประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นวิธีที่ใช้กับวัคซีนตับอักเสบเอ และโปลิโอชนิดฉีดซึ่งมีการใช้มาน าน 
แต่มีข้อเสียคือ ผลิตทำได้ช้าและมีราคาแพง เนื่องจากต้องเพาะเลี้ยงไวรัสในห้องปฏิบัติการนิรภัยระดับสูง 
(biosafety level 3) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง จากการศึกษาพบว่าวัคซีนกลุ่มนี้ กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีโดยพบว่า วัคซีน
ของบริษัท Sinovac มีจากการศึกษาในประเทศบราซิลในบุคลากรทางการแพทย์ และพบว่าเชื้อที่ระบาดส่วน
ใหญ่เป็นเชื้อกลายพันธุ์ P1 และ P2 พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 50.7 ในการป้องกันโรคทั้งหมด และมี
ประสิทธิภาพ 83.7 ในการป้องกันโรคแบบปานกลางและหนัก และป้องกันการนอนโรงพยาบาลและโรครุนแรง
ได้ ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีรายงานการใช้จริงกว่า 10 ล้านโดสในประเทศชิลี พบว่าวัคซีนมีประสิทธิผลใน
การป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ 85 และป้องกันการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตได้ ร้อยละ 89 
ทั ้ง ๆ ที ่เช ื ้อที ่ระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ ์ที ่กลายพันธุ์  ส่วนวัคซีนของบริษัท Sinopharm พบว่ามี
ประสิทธิภาพจากการศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีนและหลายประเทศในตะวันออกกลาง พบประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคได้ ร้อยละ 78.1 และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้ รอ้ยละ 78.7 

แนวทางการใหวั้คซีนโควิด-19 ในประเทศไทย  

การระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ ์โอมิครอนขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างไปทั ่วประเทศ 
นอกจากเป็นลักษณะของสายพันธุ์แล้ว ยังเกิดจากการที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีน โรคโควิด-19 
ต่อสายพันธุ์ดังกล่าวลดลงอย่างมากในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไประยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงควรได้รับวัคซีนเข็ม
กระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อลดความรุนแรงของโรคโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และ 
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซี่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 ที่รุนแรง แต่ในปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังได้รับ
วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพียงร้อยละ 30 ทำให้ผู้ที่มีอาการหนักและเสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ป่วย
กลุ่มดังกล่าว ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงประกาศเรื่องการให้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันจาก
หลักฐานทางวิชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2565) 

1. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ 2 เข็ม ควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเป็นวัคซีนชนิด
ไวรัสเวกเตอร์ ได้แก่ วัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้าหรือวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอนเอ (mRNA) ได้แก่ วัคซีนบริษัท 
ไฟเซอร์หรือวัคซีนบริษัทโมเดอร์นา อย่างน้อย 2 เข็ม  

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็ม ได้แก่ วัคซีนบริษัทซิโนแวคหรือวัคซีนบริษัทซิโนฟาร์ม 
มีหลักฐานแสดงว่าภูมิคุ้มกันลดลงเร็วมากจนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อหรืออาการหนักและการเสียชีวิตจาก
โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้จึงควรรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์หรือ
วัคซีนชนิด mRNA หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานานเกินกว่า 1 เดือน และรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 หลังได้รับเข็ม
ที่ 3 เกินกว่า 3 เดือน  

3. ผู้ที ่ได้รับวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์หรือวัคซีนชนิด mRNA ครบ 2 เข็ม ได้แก่ วัคซีนบริษัท 
แอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม วัคซีนบริษัทไฟเซอร์ 2 เข็ม หรือวัคซีนบริษัทโมเดอร์นา 2 เข็ม มีหลักฐานแสดงว่า
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนลดลงมากหลัง 3 เดือนในผู้ที่ได้รับวัคซีนบริษัทแอสตร้าเซเนก้า จึงควร
ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิด mRNA หลังจากได้รับเข็มท่ี 2 มานานเกินกว่า 3 เดือน ส่วนในกรณีท่ี



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

19 
 

ได้วัคซีนชนิด mRNA แล้ว 2 เข็ม ควรได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานาน
เกินกว่า 6 เดือน   

4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อตายและวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ หรือ
วัคซีนชนิดเชื ้อตายและวัคซีนชนิด mRNA หรือวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์และวัคซีนชนิด mRNA มีข้อมูล
การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับสายพันธุ์  
เดลตาในผู้ที่ได้สูตรไขว้ที่มีวัคซีนเชื้อตาย จึงควรได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิด mRNA (สามารถ
เลือกรับเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ถ้าวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์หรือในผู้ที่ไม่ต้องการวัคซีน
ชนิด mRNA) หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานานเกินกว่า 3 เดือน และควรได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิด mRNA 
หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานานกว่า 6 เดือน ในผู้ที่ได้สูตรไขว้ที่เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์และวัคซีนชนิด 
mRNA  

5. ความปลอดภัยของการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในปัจจุบันมีการใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็ม
ที่ 3 อย่าง แพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ไม่พบรายงานความแตกต่างระหว่างอาการไม่พึง
ประสงค์จากการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 กับอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณา
แล้ว ผลดีจากการรับวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะป้องกันอาการโรคที่ รุนแรงและการเสียชีวิต 
มากกว่าผลเสียที่เกิดจากวัคซีนมาก ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3  

6. การรับวัคซีนโรคโควิด-19 ทุกชนิด รวมทั้งวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ไม่สามารถป้องกันการเป็นโรค
โควิด-19 ได้อย่างสมบูรณ์ แต่ช่วยลดการนอนโรงพยาบาล การเกิดปอดอักเสบ การใช้เครื่องช่วยหายใจ และ
การเสียชีวิต จึงยังมีความจำเป็นในการป้องกันโรคโดยการปฏิบัติตัว ได้แก่  การหลีกเลี่ยงที่ชุมชน สถานที่
อากาศไม่ถ่ายเท ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง  

7. ไมแ่นะนำให้ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (SARS-CoV-2) เพ่ือ
ประเมินประสิทธิผลในการป้องกันโรคโควิด-19 ของวัคซีนที่ได้รับ หรือใช้ในการพิจารณารับวัคซีนโรคโควิด-19 
เข็มกระตุ้น เนื่องจากการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในการแปลผล ระดับภูมิคุ้มกัน
จะมีการลดลงหลังได้รับวัคซีนครบเข็มที่ 2 และไม่มีระดับภูมิคุ้มกันที่ช่วยทำนายประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน รวมทั้งการตรวจดังกล่าวไม่สามารถประเมินการป้องกันโรคโดยเซลล์ 
(cellular immunity) ของวัคซีนและอาจสร้างความเข้าใจผิดในการป้องกันตัวจากการติดเชื้ออีกด้วย จึงควร
ทำในการวิจัยเท่านั้น   

งานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้
เกี่ยวกับโรค ปัจจัยทำนายการปฏิบัติในการป้องกันโรค ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปได้ดังนี้ 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาการปฏิบัติและความตั้งใจในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรค
โควิด-19 ในต่างประเทศมีการศึกษาในบุคลากรสุขภาพ นักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชน ดังเช่น
การศึกษาในประเทศปากีสถานพบว่า บุคลากรสุขภาพร้อยละ 88.7 มีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่
ในระดับดี (Saqlain et al., 2020) ส่วนการศึกษาในประเทศอิหร่านพบว่าบุคลากรสุขภาพร้อยละ 73.1        
มีความตั้งใจในการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีความตั้งใจในการทำ



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

20 
 

ความสะอาดมือร้อยละ 87.0 และหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นระหว่างปฏิบัติงานร้อยละ 84.6 อย่างไรก็ตาม
กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 51.8 มีความตั้งใจในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ร้อยละ 43.3 สวมถุงมือทุก
ครั้งในการทำหัตถการ อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.9 มีความตั้งใจไม่สวมถุงมือขณะดูแลผู้ป่วย และร้อยละ 3.7 
ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะดูแลผู้ป่วย (Bashirian et al., 2020) นอกจากนี้การศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัย
ประเทศบังคลาเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 
89.5 มีการทำความสะอาดมือบ่อยครั้ง ร้อยละ 82.3 มีการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
ร้อยละ 59.7 มีการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยการอยู่บ้านและหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน และร้อยละ 53.8 
สวมหน้ากากอนามัยเมื ่อออกนอกบ้าน (Wadood et al., 2020) การศึกษาประชาชนที่อยู ่ในชุมชนของ
ประเทศเคนยาพบว่า ร้อยละ 97.1 ทำความสะอาดมือบ่อยครั้ง ร้อยละ 94.1 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน  
ร้อยละ 81.5 รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 เมตร ร้อยละ 79.3 อยู่บ้าน และร้อยละ 73.2 ให้
คำแนะนำผู้อื่นในการสังเกตอาการของการติดเชื้อ (Austrian et al., 2020) คล้ายคลึงกับอีกหนึ่งการศึกษาจาก
ประเทศเคนยาที่พบว่า ประชาชนร้อยละ 84.0 มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือ ร้อยละ 81.0 
ทำความสะอาดมือเมื่อกลับมาจากข้างนอก แต่มีเพียงร้อยละ 65.0 ที่ทำความสะอาดมือหลังเข้าห้องน้ำ ร้อยละ 
56.0 ทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร สำหรับการสวมหน้ากากอนามัยพบว่า ประชาชน  
ร้อยละ 89.0 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน โดยร้อยละ 99.0 ไม่ใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น และ
ร้อยละ 66.0 ใช้หน้ากากอนามัยซ้ำมากกว่า 1 วัน นอกจากนี้ในช่วงที่มีมาตรการให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อเว้น
ระยะห่างทางสังคมพบว่า ร้อยละ 81.0 มีการออกนอกบ้าน  (Population Council, 2020) การศึกษาการ
ปฏิบัติต่อการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนในประเทศจีน ปี ค.ศ. 2020 พบว่า ร้อยละ 98.0 ของ 
กลุ่มตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ร้อยละ 96.4 ของประชาชนหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่
แออัด (Zhong et al., 2020) 

สำหรับการศึกษาการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทยพบว่า ประชาชน
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขได้ในระดับสูง โดยร้อยละ 80.0-
94.0 ไม่มีกิจกรรมหรือการสังสรรค์ ร้อยละ 92.0-96.0 ไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยที่มีอาการหวัด ร้อยละ 63.0-79.0 
ไม่มีการเข้าไปในพ้ืนที่แออัด ร้อยละ 79.0-85.0 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ร้อยละ 71.0-92.0 ล้างมือหลัง
เข้าห้องน้ำ และร้อยละ 98.0 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน ยกเว้นการใช้มือจับ
ใบหน้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้มือจับใบหน้าเป็นบางครั้งสูงถึงร้อยละ 65.0-90.0 และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม ที่พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 11.7-16.7 ที่รักษาระยะห่างได้ 1-2 เมตร (คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563) คล้ายคลึงกับอีกหนึ่งการศึกษาที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถูกต้อง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ที่เคย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 94.5 และผู้ที่ถูกกักกันหรือ ผู้กักกันตนเองร้อยละ 93.0 ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม 
ร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 94.0 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 92.0 ล้างมือหรือ
ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 92.0 และผู้ที่ถูกกักกัน
หรือผู้กักกันตนเองทุกครั้งร้อยละ 89.5 ไม่สัมผัสร่างกายผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 90.5 และผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 86.0 ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 90.0 
และผู้ที ่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 86.0 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลัง
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 88.5 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 
87.5 สนับสนุนให้แยกผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 87.5 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 
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85.5 โดยให้อยู ่แยกห้องหรือแยกบ้านกับผู ้อื ่น ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วย เจลแอลกอฮอล์ก่อน
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 87.0 และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 
86.5 แนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 87.0 
และผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 86.0 พูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 86.0 และผู้ที่ถูก
กักกันหรือผู้กักกันตนเองร้อยละ 88.5 แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, 2563) 
แตกต่างกับการศึกษาในประชาชนที่มีฐานะยากจนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งพบว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ค่อนข้างน้อย โดยพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 44.3 ที่พกเจลแอลกอฮอล์
ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และร้อยละ 43.8 ไม่สามารถใช้พื้นที่อยู่อาศัยเป็นที่กักสมาชิกในครอบครัวโดยแยกจาก
คนอื่นเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่วนการปฏิบัติที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้คือ สวมหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 89.9 (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ, 2563) 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยการศึกษาในต่างประเทศ ดังเช่น
การศึกษาในประเทศปากีสถานพบว่า บุคลากรสุขภาพมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 คือ เกิดจากเชื้อ
ไวรัสร้อยละ 100.0 อาการและอาการแสดงร้อยละ 98.8 การทำความสะอาดมือสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 
ร้อยละ 98.3 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคร้อยละ 97.6 ทำให้เกิดการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
ร้อยละ 96.4 ระยะฟักตัวของโรคร้อยละ 96.4 การติดเชื้อโรคโควิด -19 ทำให้เสียชีวิตได้ร้อยละ 90.8 และ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 76.8 (Saqlain et al., 2020) สำหรับการศึกษาใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยประเทศบังคลาเทศพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้องเกี่ยวกับอาการและอาการแสดง
ของโรคโควิด-19 โดยมีอาการไข้ร้อยละ 91.8 มีอาการไอแห้ง ๆ ร้อยละ 81.3 มีอาการหายใจลำบากร้อยละ 
78.4 มีความรู้สึกไม่สุขสบายร้อยละ 77.7 มีอาการปวดศีรษะร้อยละ 55.1 มีอาการคัดจมูกร้อยละ 54.8 มี
อาการเจ็บคอร้อยละ 49.8 และมีอาการท้องเสียร้อยละ 16.4 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างตอบได้ถูกต้องเกี่ยวกับ
วิถีทางการแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 โดยสามารถแพร่จากคนสู่คนร้อยละ 97.0 คนได้รับเชื้อจากการไอ 
จามร้อยละ 94.1 นำเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางปากและจมูกหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อร้อยละ 84.9 แพร่จากสัตว์สู่คน ร้อย
ละ 78.7 จากการสัมผัสสิ่งของที่มีการปนเปื้อนร้อยละ 78.0 ไม่สามารถแพร่จากการถูกยุงกัดร้อยละ 77.4 และ
แพร่จากอาหารและน้ำร้อยละ 52.5 (Wadood et al., 2020) ส่วนการศึกษาในประเทศอัฟกานิสถานพบว่า 
ประชาชนต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในประเด็น วิถีทางติดต่อของโรคร้อยละ 63.0 อาการ
และอาการแสดงร้อยละ 59.0 การดูแลตนเองร้อยละ 35.0 ความเสี ่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการ  
ติดเชื้อร้อยละ 31.0 และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลร้อยละ 27.0 (Ahmad, Ahmad, & 
Arman, 2020) การศึกษาประชาชนในประเทศอินโดนีเซียพบว่า ประชาชนมีความรู้ในระดับดีร้อยละ 98.0 
(Sari, Amelia, Dharmajaya, Sari, & Fitri, 2021) การศึกษาในประเทศอียิปต์พบว่า ประชาชนมีคะแนน
ความรู้เฉลี่ย 16.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 23.0 คะแนน ซึ่งกลุ่มที่มีคะแนนความรู้น้อย คือ กลุ่มประชาชนที่มี
อายุ 50 ปีขึ้นไป กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา หรือมีการศึกษาระดับประถม และมัธยม ผู้ที่มีรายได้น้อย และ  
ผู้อาศัยอยูใ่นชนบท (Abdelhafiz et al., 2020) 

สำหรับประเทศไทยมีการศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังเช่นการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
62.0 มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองโดยการอยู่บ้าน/ทำงานที่บ้าน การไม่ใช่ภาชนะร่วมกับ
ผู้อื่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การกินร้อน การล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ การเว้นระยะหา่ง
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ทางสังคม และห้ามจับใบหน้า แต่มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28 เข้าใจผิดว่า การยืนกลางแจ้ง การดื่มเหล้าหรือ
แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ, 2563) ส่วนการศึกษานำร่องในภาคเหนือ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ระดับปานกลาง (11-15 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
71.5 คะแนนความรู้เฉลี่ย 14.0 คะแนน (+ 2.3 คะแนน) โดยความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 50 คือ โรคโควิด-19 ไม่ได้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้น ส่วน
ความรู้ด้านการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยกว่าร้อยละ 30 
ได้แก่ การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อไม่ใช่วิธีการสำคัญที่ช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด -19 การฉีดพ่นยา
ฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สำคัญ และรัฐบาลไม่ควรให้ทุกชุมชน/
หมู่บ้านรณรงค์ให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, 2563) 

ทัศนคติในการป้องกันโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยการศึกษาในต่างประเทศ ดังเช่น
การศึกษาในประเทศเคนยาพบว่า ประชาชนมีความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยร้อยละ 67.9 
มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ทำให้เสียชีวิตได้ร้อยละ 39.5 มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ไม่สามารถรักษาให้หายได้
ร้อยละ 34.4 มีความกลัวตกงาน ไม่มีรายได้ และธุรกิจปิดกิจการร้อยละ 25.8 มีความเชื่อว่าตนเองสามารถ
แพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นได้ และร้อยละ 21.8 มีความเชื่อว่าโรคโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนอาหาร (Austrian et al., 
2020) การศึกษาประชาชนในประเทศอินโดนีเซียพบว่า ประชาชนมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการระบาดร้อย
ละ 96 แต่อย่างไร ก็ตามมีทัศนคติเชิงลบอยู่ 2 ประเด็น คือ ต้องรักษาระยะห่าง 1 -5 เมตร เมื่อเข้าไปอยู่ในที่
ชุมชนร้อยละ 78.6 ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกาย หรือการออกไปรับประทานอาหารได้ตามปกติร้อยละ 79.1 
(Sari et al., 2021) 

สำหรับประเทศไทยมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตาม
แนวทางของสาธารณสุขจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อในระดับมากถึงมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการ
ปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขมีความสำคัญในระดับมากถึงมากที่สุด กลุ่มอย่างมีความตั้งใจในการปฏบิตัิ
ตามแนวทางของสาธารณสุขในระดับมากถึงมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าคนในชุมชนหรือสังคมสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางของสาธารณสุขได้ดีในระดับมาก (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ, 2563) นอกจากนี้มี
การศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางลบต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด -19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกัน
ตนเองในหลายประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 90 มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่
ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากพฤติกรรมการมั่วสุมในสถานที่อโคจร และมี
ความเห็นว่าการได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อเกิดจากการไม่รับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนี้มีความเห็นว่า  
ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่นำเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 84.5 ตามลำดับ แต่มีทัศนคติทางบวกคือ มีความเห็นว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 
หรือผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้กักกันตนเอง เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ คิดเป็นร้อยละ 87.0 และ 87.5 ตามลำดับ และเป็น
บุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไป
ได้ คิดเป็นร้อยละ 86.0 และ 84.5 ตามลำดับ (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, 2563) 
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การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยการศึกษาในต่างประเทศ ดังเช่น
การศึกษาในประเทศเคนยาพบว่า ประชาชนร้อยละ 42.0 มีการรับรู ้ว ่าตนเองความเสี ่ยงสูงในการ  
ติดเชื้อโรคโควิด-19 และร้อยละ 24.0 รับรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีการเว้นระยะห่างทางสังคม  
อยู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือ (Population Council, 2020) สำหรับการศึกษาใน
ประเทศแอฟริกาใต้ เคนยา และไนจีเรียพบว่า ประชาชนร้อยละ 94.0 วิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรค 
โควิด-19 โดยร้อยละ 23.0 วิตกกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อ ร้อยละ 19.0 วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ร้อยละ 14.0 วิตกกังวลเรื่องการจำกัดการเดินทาง และร้อยละ 10.0 วิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อใน
พื้นที่ (GeoPoll, 2020) ส่วนการศึกษาในประเทศอัฟกานิสถานพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้ ร้อยละ 93.0 การทำความสะอาดมือ ร้อยละ 92.0 หลีกเลี่ยงการ
สัมผัสผู้ที่มีอาการคล้ายโรคไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 89.0 ไม่ใช้มือสัมผัสตา จมูก และปาก ร้อยละ 87.0 
หลีกเลี่ยงการชุมนุม ร้อยละ 85.0 ปิดจมูกและปากหลังการไอ จาม ร้อยละ 80.0 หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือ ร้อย
ละ 72.0 หากมีอาการป่วยให้พักรักษาตัวที ่บ้านและไปพบแพทย์เมื ่อมีอาการรุนแรง และร้อยละ 69.0  
ทำความสะอาดและทำลายเชื้อบนอุปกรณ์และพ้ืนผิวสัมผัส นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.0 มีความเห็นว่า
มาตรการในการจำกัดการเดินทางและให้อยู่บ้าน ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ (Ahmad et al., 2020) 
การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อและผลกระทบของโรคโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศ 
บังคลาเทศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยร้อยละ 70.2 กลัวที่จะติดเชื้อ  
ร้อยละ 67.9 วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ และร้อยละ 66.3 วิตกกังวลที่จะติดเชื้อ (Wadood et al., 2020) 

จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับโรคโควิด -19 โดยการศึกษาใน
ต่างประเทศ ดังเช่นการศึกษาในประเทศแอฟริกาใต้ เคนยา และไนจีเรียพบว่า ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 จากหลายแหล่งดังนี้ ร้อยละ 46.0 จากสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 35.0 จากโทรทัศน์ ร้อยละ 25.0 
จากวิทยุ ร้อยละ 12.0 ข่าวสารจากรัฐบาล ร้อยละ 11.0 จากหนังสือพิมพ์ และร้อยละ 6.0 จากเพื่อนหรือ
ครอบครัว ซึ่งประชาชนเพียงร้อยละ 20.0 ที่มีความเห็นว่าข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์มีความถูกต้องทั้งหมด 
ร้อยละ 65.0 เพียงบางส่วน และร้อยละ 15.0 ไม่มีความถูกต้อง (GeoPoll, 2020) คล้ายคลึงกับการศึกษา
ประชาชนประเทศเคนยาซึ่งพบว่า ประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากหลายแหล่งดังนี้ ร้อยละ 83.8 
จากช่องโทรทัศน์ของรัฐบาล ร้อยละ 78.0 จากการส่งข้อความจากรัฐบาล (short message service: SMS) 
ร้อยละ 72.9 จากสถานีวิทยุของรัฐบาล ร้อยละ 71.4 จากสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ร้อยละ 68.6 จากสถานีวิทยุ
ทั่วไป ร้อยละ 64.0 จากเพื่อน ร้อยละ 57.6 จากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 45.0 จากสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 35.9 
จากเพ่ือนร่วมงาน และร้อยละ 31.1 จากผู้นำศาสนาคริสต์  (Austrian et al., 2020) ส่วนการศึกษาในประเทศ
อัฟกานิสถานพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.0 ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากบุคลากรสุขภาพ ร้อยละ 
47.0 ได้รับจากสื่อสาธารณะ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น ร้อยละ 45.0 จากสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 36.0 
จากสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 29.0 จากสมาชิกในชุมชน และร้อยละ 28.0 จากผู ้นำทางศาสนา โดย
ประชาชนมีความเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ ร้อยละ 89.0 จากบุคลากรสุขภาพ ร้อยละ 
75.0 จากวิทยุ ร้อยละ 52.0 จากสื่อสังคมออนไลน์ และร้อยละ 37.0 จากผู้นำทางศาสนาอิสลาม (Ahmad et 
al., 2020) การศึกษาในประเทศอียิปต์พบว่า ประชาชนได้รับความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 66.9 จาก
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 58.3 จากโทรทัศน์ ร้อยละ 52.6 จากเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 38.1 จาก
บุคลากรสุขภาพ ร้อยละ 35.4 และจากหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 6.3 (Abdelhafiz et al., 2020) 
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ปัจจัยทำนายการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19  

การปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน ขึ้นกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา ความรู้ และทัศนคติ ปัจจัยระหว่างบุคคล 
ได้แก่ บุคคลในครอบครัว เพ่ือนหรือเพ่ือนบ้าน และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ เป็นต้น 
ปัจจัยระดับองค์กร ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำ เภอ/ตำบล/เทศบาล อสส./ 
อสม. ครูประจำโรงเรียนในชุมชน และผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่ าม 
เป็นต้น ปัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ วัฒนธรรมของชุมชน และบรรทัดฐานทางสังคมหรือกฎระเบียบข้อบังคับของ
ชุมชน และปัจจัยระดับนโยบายสาธารณะ ได้แก่ นโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 รวมถึงการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 การรับรู้ข้อมูลผลกระทบของโรคโควิด-19 การรับรู้นโยบายหรือมาตรการของ
รัฐ และสภาวะทางด้านจิตใจ โดยทัศนคติเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางสังคม และสุขภาพจิต ส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูกกักกัน แต่บางตัวแปรส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ศาสนา บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 
การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ทัศนคติเกี่ยวกับโอกาสการได้รับเชื้อ และผลกระทบ ส่วนตัวแปร
ความรู้ สื่อออนไลน์ และโทรทัศน์ ส่งผลทางอ้อมต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ถูก
ก ักกัน ซ ึ ่งต ัวแปรที ่ส ่งผลต่อการปฏิบ ัต ิท ี ่ถ ูกต ้องต ่อผ ู ้ท ี ่ เคยติดเช ื ้อโรคโคว ิด -19 หร ือผ ู ้ถ ูกก ักกัน  
มีความแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที ่

ปัจจัยระดับบุคคล 

เพศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพศหญิง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับการปฏิบัติการ
ป้องกันต ่อผ ู ้ท ี ่ เคยติดเช ื ้อโรคโคว ิด -19 และผู ้ถ ูกก ักกัน ( r=0.084 , p<0.001 ; r=0.057 , p=0.004)  

(นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) เมื่อนำมาศึกษาปัจจัยทำนายพบว่าเพศหญิงมีการปฏิบัติในการป้องกัน
ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันได้ดีกว่าเพศชาย สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Papageorge et al. , 2021) เกาหล ีใต้  (Lee, Kang, & You, 2021) เว ียดนาม  (Van, Tuyet-Hanh, Van, 
Linh, & Tien, 2020) จ ี น  (Yue, Zhang, Cao, & Chen, 2021) และ โปแลนด์  (Guzek, Skolmowska, & 
Glabska, 2020) เช่น การสวมหน้ากากอนามัยและการทำความสะอาดมือ (Lee et al., 2021) ที่พบว่าเพศ
หญิงม ีการปฏ ิบ ัต ิ ในการป ้องก ันโรคโคว ิด -19 ได ้ด ีกว ่า เพศชาย ท ั ้ งน ี ้อาจเน ื ่ องจากเพศหญิง 
มีความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันโรคมากกว่าเพศชาย  (Guzek et al., 2020; 
Wadood et al., 2020; Lee et al., 2021) โดยเพศชายไม่ใส่ใจและไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 (Guzek et al., 2020) แตกต่างกับการศึกษาในประเทศคองโกที่พบว่า เพศหญิงมีการ
ปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 น้อยกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องจากเพศชายมีการศึกษาสูงกว่าเพศหญิง  
(Ditekemena et al., 2021) 

อายุ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บางการศึกษาอายุไม่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันต่อผู้ที่เคย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นเรื่องใหม่ การที่
กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติการป้องกันต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันได้ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น 
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เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ความรู้ และทัศนคติ เป็นต้น ซึ่งอายุอาจไม่มี
ผลต่อการปฏิบัติการป้องกันต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันโดยตรง สอดคล้องกับการศึกษาของ
ประเทศเกาหลีใต้ที่พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการสวมหน้ากากอนามัย และการทำความสะอาดมือ  (Lee 
et al., 2021) เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศปากีสถานพบว่า อายุไม่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรค  
โควิด-19 (Salman et al., 2020) และการศึกษาในประเทศจีน (Yang et al., 2021) แต่บางการศึกษาพบว่า 
อายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น เช่นการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้พบว่า ประชาชนที่มีอายุเพิ่มข้ึน
หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่สถานที่แออัด (Lee et al., 2021) ทั้งนี้อาจเนื่องจากอายุที่มากข้ึน ทำให้มีประสบการณ์
เพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติที่ถูกต้องจึงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ส่วนบางการศึกษาในประเทศโปรตุเกสพบว่า ผู้ที่มีอายุ
น้อยกว่ามีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีกว่า (Pasion, Paiva, Fernandes, & Barbosa, 2020)
เนื่องจากให้ความสำคัญเก่ียวกับการป้องกันและการรักษาโรคโควิด-19  

อาชีพ ระดับการศึกษา และบรรทัดฐานทางสังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรและอาศัยอยู่ในชนบท มีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน สูงกว่าผู้ที่
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร  มีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน สูงกว่าอาชีพรับจ้าง ค้าขาย/ธุรกิจ พนักงานบริษัท  
รับราชการ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริบททางสังคมของกลุ่มเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชนบท จะมีบรรทัดฐาน 
(social norm) สำหรับคนที่อาศัยในชุมชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามความคาดหวัง กฎ กติกา ที่ชุมชนสร้างขึ้น ซึ่งคน
ในชุมชนต้องยอมรับและปฏิบัติตาม เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน และทำให้สมาชิกในชุมชน
ทราบว่าสิ่งใดที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ชุมชนกำหนด อาจได้รับการลงโทษ
และอาจนำไปสู่การกีดกันออกจากชุมชน (“Social Norms”, 2021) นอกจากนี้อาจเนื่องจากคนในชนบทให้
การยอมรับและให้ความเคารพนับถือผู้นำชุมชน บุคลากรสุขภาพ และ อสม. รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐ ดังนั้นจึงปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันได้ดี รวมถึงผู้ที่เคย
ติดเชื้อหรือผู้ที่ถูกกักกัน เป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกัน นอกจากนั้นจะเชื่อข้อมูลจาก
สื่อสาธารณะหรือสื่อออนไลน์ ที่ระบุถึงความรุนแรงของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดความกลัว จึงมีความเคร่งครัด
ในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศเวียดนามที่พบว่า ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชนบทมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บริบทและบรรทัดฐานทางสังคมที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย  (Van et al., 2020) ส่วนการศึกษาใน
ประเทศคองโกพบว่า ประชาชนที่ทำงานบริษัทเอกชนและทำงานในภาครัฐบาล จะมีการปฏิบัติในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ได้ดีกว่านักเรียน/นักศึกษาและผู้ที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐต่อองค์กร เป็นการบังคับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน เช่น 
การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น (Ditekemena et al., 2021) แต่แตกต่างกับ
การศึกษาในประเทศจีนที่พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด -19 ได้ดีกว่า
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบท และประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า จะมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-
19 ได้ดีกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า (Gao et al., 2020) ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริบทและบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่แตกต่างกัน รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทของประเทศจีน อาจเข้าถึงสื่อสาธารณะหรือสื่อ
ออนไลน์ได้น้อยกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง และการศึกษาในประเทศคองโกและประเทศเกาหลีใต้ 
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พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีกว่า
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ที่มีการศึกษาสูงทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้และ
การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ดี นำไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีกว่า (Ditekemena et 
al., 2021; Lee et al., 2021) 

ศาสนา  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า คนที่นับถือศาสนาอิสลามมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีประกาศจากสำนัก
จุฬาราชมนตรีแจ้งให้ผู้นำศาสนาอิสลามที่อยู่ทั่วประเทศ ไปแจ้งแก่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามให้ปฏิบัติตัวในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสร้างความเข้าใจกับชาวมุสลิมในการงดเว้นการละหมาดที่มัสยิดได้  
(แลต๊ะแลใต้, 2563) และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศอังกฤษที่พบว่ า ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามมีความเชื่อและความศรัทธาในหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
หลักศาสนา นโยบายและมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ตามประกาศของรัฐ (Hassan, Ring, Tahir, & 
Gabbay, 2021) 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรู้ที่เพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อผู้ถูกกักกันมากขึ้น และยังพบว่าผู้ที่มีความรู้มีผลต่อการมีทัศนคติและการรับรู้ที่ดี ทำให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านความรู ้ ความเข้าใจ และความคิด (cognitive Domain) ด้านอารมณ์ ความรู ้ส ึก ทัศนคติ ค่านิยม 
(affective Domain) และด ้านความชำนาญ (psychomotor Domain) (Bloom, 1968) สอดคล ้องกับ
การศึกษาของประเทศจีน แอฟริกา เกาหลีใต้ และเวียดนามที่พบว่า ความรู้ที่เพิ่มขึ้นทำให้ประชาชนมีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ การ
เว้นระยะห่างทางสังคม (Nwagbara et al., 2021; Yang et al., 2021) และการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 
(Gao et al., 2020; Van et al., 2020; Lee et al., 2021; Nwagbara et al., 2021; Yang et al., 2021)  

ทัศนคติในการป้องกันโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทัศนคติมีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่
เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน โดยมีทัศนคติทางลบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน ได้รับเชื้อหรือมี
โอกาสได้รับเชื้อจากการไปในสถานที่อโคจร เช่น สนามมวย บ่อนไก่ สถานบันเทิง และการมั่ วสุมดื่มสุราหรือ
เสพสารเสพติด ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการประกอบอาชีพ เช่น ขับรถแท็กซี่ ไกด์ทัวร์ ให้บริการ
นวด และบุคลากรการแพทย์ ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการหลับนอนกับผู้  
ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เคย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกัน เพราะคิดว่าตนเองมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้น แต่ทัศนคติด้านการรังเกียจ
และแบ่งแยกทางสังคมไม่มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูก
กักกัน สำหรับการศึกษาในประเทศจีนพบว่า การมีทัศนคติที่ดีทำให้การปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 เพ่ิม
มากขึ้น (Gao et al., 2020; Yang et al., 2021) 
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การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน และยังพบว่าการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 มีผลต่อ
ทัศนคติที่ดีในการป้องกันโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ (Lee et al., 2021) เวียดนาม (Van et al., 2020) อิตาลี (Savadori & 
Lauriola, 2021) และอียิปต์ (Barakat & Kasemy, 2020) ที่พบว่าการรับรู้ว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่สามารถ
ติดต่อได้ง่าย (Barakat et al., 2020; Van et al., 2020; Lee et al., 2021) และมีความรุนแรง (Lee et al., 
2021) รวมถึงการรับรู้ความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด-19 (Barakat et al., 2020; Savadori et al., 2021) 
ทำให้ประชาชนมีการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้น นอกจากนี้มีการศึกษาที่พบว่า การปฏิบัติที่
ถูกต้องยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนำข้อมูลไปใช้ใน
การตัดสินใจที่จะปฏิบัติ (Niessen, Swarowsky, & Leiz, 2010) แม้ว่าจากการทบทวนวรรณกรรมจะพบว่า 
สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวต่อการติดเชื้อ โดยเฉพาะการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะแรก ซึ่งยังไม่มีวัคซีนและไม่มียารักษาการติดเชื้อ ส่งผลให้ประชาชนปฏิบัติใน
การป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีขึ้น (Maji, 2021; Melki et al., 2022) นอกจากนี้สื่อยังมีผลทำให้ประชาชนมี
ความรู้และมีสมรรถนะแห่งตนเพิ่มขึ้น (Roberts & David, 2021) สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1997) ที่เชื่อว่าหากประชาชนมีการรับรู้หรือมีความเชื่อในความสามารถ
ตนเองสูง และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ จะส่งผลให้ตนเองไม่เกิดการติดเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่ง
สื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 แต่สื่อออนไลน์และสื่อ
โทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และทัศนคติในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผล
ต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) 

บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19   

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ผู้นำชุมชน อสส./อสม. บุคลากรสุขภาพ ผู้นำทางศาสนา วัฒนธรรมของชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม 
กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน และนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบริบทแวดล้อมดังกล่าวมีความใกล้ชิด
กับกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ซึ่งจะมีวัฒนธรรม บรรทัดฐาน และกฎระเบียบ
ข้อบังคับของชุมชนที่ต้องยอมรับและต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับการลงโทษและอาจนำไปสู่
การกีดกันออกจากชุมชน (“Social Norms”, 2021) นอกจากนี้อาจเนื่องจากคนในชนบทให้การยอมรับและ
ให้ความเคารพนับถือผู้นำชุมชน บุคลากรสุขภาพ และ อสม. รวมถึงการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ 
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอิตาลีที่พบว่า วัฒนธรรมและบรรทัดฐานของชุมชนมีผลต่อการปฏิบัติที่
ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 (Savadori et al., 2021)  

ความเข้มแข็งของชุมชนต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19   

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเข้มแข็งของชุมชนเกิดจากกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้ ชาวบ้านตระหนักถึงการเป็นเจ้าของชุมชน
ร่วมกัน และผู้นำชุมชนตระหนักถึงการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ร่วมมือกันแก้ปัญหาและกำหนด
ทิศทางของชุมชน (สาวิณี รอดสิน, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด-19 
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ของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งพบว่ามีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและกลุ่มจิตอาสาทำให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ชุมชน โดยมีแกนนำที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทุนทรัพย์ และความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 
สามารถนำศักยภาพของแต่ละคนที่มีมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดความร่วมมือของคนใน
ชุมชน นอกจากนีย้ังเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งกลุ่มคนดั้งเดิมและกลุ่มคนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที ่หลากหลายอย่างทั ่วถึง  
ทำให้มีการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วรยุทธ นาคอ้าย, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และ 
เดชา วรรณพาหุล, 2563) นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดย 1) จัดตั้งศูนย์กลาง
เฝ้าระวังโรคระดับตำบล โดยมีทีมระดับตำบลเป็นกรรมการ ได้แก่ อบต. รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. 
อาสาสมัครต่าง ๆ แกนนำชุมชน และจัดทำโครงการแบบง่าย ๆ เช่น ซ้อมแผนบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
ระดับตำบล 2) จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น การร่วมกันทำความสะอาด (big cleaning) กิจกรรมของเยี่ยม
ครอบครัวที่เจ็บป่วย 3) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดตั้งในจุดที่ชุมชนมองเห็นได้
ชัดเจน 4) เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 5) ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนอย่าง
ปลอดภัย 6) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น กิจกรรมทางประเพณี การเล่นการพนัน 
และ 7) จัดสถานที่มุมสงบในชุมชนเพื ่อให้คนพักผ่อน หรือทำกิจกรรมผ่อนคลายเพื ่อความสงบทางใจ  
ล้วนส่งผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน (วิภา สุวรรณรัตน์, มาลี เกตแก้ว, และกัณณวันฑ์  
สกูลหรัง, 2565) 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีการนำทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์หลากหลายทฤษฎีมาใช้ในการ
ป้องกันโรค เพ่ือให้มีการปฏิบัติการป้องกันโรคที่ถูกต้อง ได้แก่ โมเดลเชิงนิเวศวิทยา (ecological model) และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา  

การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีการดำเนินการ
ร่วมกันในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล ระดับองค์กร ระดับชุมชน และระดับ
นโยบายสาธารณะ ตามแนวคิดโมเดลเชิงนิเวศวิทยา ดังนี้ (Sallis & Owen, 2015) 

 ระดับบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ และทัศนคติ  

 ระดับระหว่างบุคคล หมายถึง สิ่งที่ทำให้มีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนไทยกับบริบท
แวดล้อมทางสังคมรอบ ๆ ตัว และสังคมที่ประชาชนไทยมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ซึ่งปฏิสัมพันธ์นั้นมีทั้งแบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งระบบสนับสนุนทางสังคม หรือเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ประกอบด้วย บุคคลในครอบครัว เพ่ือนหรือเพ่ือนบ้าน และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ 
เป็นต้น  

 ระดับองค์กร หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติของประชาชนทั้งในระดับบุคคลและระดับ
ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่
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สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล/เทศบาล อสส./อสม. 
ครูประจำโรงเรียนในชุมชน และผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่าม เป็นต้น  

 ระดับชุมชน หมายถึง ลักษณะของกลุ่มคนหรือสังคมในหมู่บ้านที่มีผลต่อการปฏิบัติของ
ประชาชนทั้งในระดับบุคคล ระดับระหว่างบุคคล และระดับองค์กร ประกอบด้วย วัฒนธรรมของชุมชน และ
บรรทัดฐานทางสังคมหรือกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน 

 ระดับนโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ประกาศ
โดยรัฐบาลไทย ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติของประชาชน ประกอบด้วย วัฒนธรรมของชุมชน และบรรทัดฐานทาง
สังคม/กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน  

แนวคิดการมีส่วนร่วมของ โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) ประกอบด้วย 4 
ข ั ้นตอน ค ือ การม ีส ่วนร ่วมในการต ัดส ินใจ (decision making) การม ีส ่วนร ่วมในการดำเน ินงาน 
(implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(evaluation) และสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการป้องกันโรคโควิด -19 
ในชุมชนได้ต่อไป 

ลักษณะที่เป็นระบบตามแนวคิดของ โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ มีความเป็นระบบในเรื่องของประเด็น
สำคัญ โดยสามารถจำแนกรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้ (Cohen & Uphoff, 1980) 

ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 
ประการแรกสุดที่ต้องกระทำ คือ การกำหนดความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องดำ เนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่
การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ 

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ
ดำเนินงานโครงการนั้นได้มาจากคำถามว่าใครจะทำประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทำประโยชน์ได้โดย
วิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการประสานงานและการขอความช่วยเหลือ เป็น
ต้น 

ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์
ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็น
ผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น 
สิ่งสำคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และความคาดหวัง (expectation) 
ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได ้

โดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะมุ่งให้ความสนใจถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมในประเด็น การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
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ดำเนินการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้
กำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ โดยประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน การออกกฎหมาย การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุม
การป้องกันโรคในสถานที่ทำงาน การปฏิบัติตนของบุคคล มาตรการป้องกันควบคุมโรค การเตรียมความพร้อม
ระบบบริการทางการแพทย์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางที่สำคัญในการควบคุมการระบาดของโรค  
ที่ได้ผล คือ การเร่งค้นหาผู้ป่วย/ผู้สัมผัสผู้ป่วย แล้วเร่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วย และการแยกกัก/การกักกัน  
ผู้สัมผัสเชื้อ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) การดำเนินงานนั้นจะสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหลาย
ภาคส่วนเนื่องมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคมีหลายปัจจัยที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หน่วยงานสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือ ประสานงานระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ เพ่ือป้องกัน
และควบคุมโรคได้ (WHO, 2017) จากการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่าชุมชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับการแนะนําใหความรูแก่
คนในชุมชน หรือใหความช่วยเหลือแนะนําต่าง ๆ รับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐ หรือแหล่งที่เชื ่อถือได้  
ร่วมดำเนินการสํารวจคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศภายในชุมชน มีสวนร่วมในการตัดสินใจและ
การวางแผนในการดำเนินงานปองกันโรคโควิด-19 (จิราพร บาริศรี และคณะ, 2564) นอกจากนี้กระบวนการ
เฝ้าระวังในชุมชน เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจค้น รายงาน และจัดการปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน ทั ้งในระยะก่อนการระบาด ขณะระบาด และหลังการระบาดของโรคได้เป็น อย่างดี 
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่สามารถบูรณาการงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคผ่านโครงสร้างของชุมชนเพื่อการ
ดำเนินงานโดยชุมชนในกระบวนการขับเคลื่อนของชุมชน และการใช้ทรัพยากรชุมชนในการป้องกันและ  
เฝ้าระวังโรค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนรู้สึกในความรับผิดชอบ มีการตอบสนอง และความเป็นเจ้าของใน
กระบวนการและเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน ด้วยชุมชน เพื ่อชุมชน  (WHO, 2014)  

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ คือ  
การให้ชุมชนมีความตระหนักรู้เรื่องโรค สถานการณ์ของโรค และมีวิธีการป้องกันตนเองที่เหมาะสม ทั้งในระดับ
ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยที ่ท ุกคนในชุมชนต้องมีความร่วมแรงร่วมใจ และมีส ่วนร่วม  
ในกระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ ้นในชุมชน (จันทิมา นวะมะวัฒน์ และคณะ, 2564) ดังนั้นการที ่จะ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ CIPP Model  

ขั้นตอนสำคัญของการดำเนินโครงการคือ การประเมิน (evaluation) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เป็นกระบวนการที่ใช้ ชี้ชัดความสำเร็จ
ของโครงการ รวมถึงการประเมินยังทำให้ผู้ดำเนินโครงการทราบจุดแข็ง จุดอ่อนในการดำเนินการที่สามารถ
นำไปพัฒนาปรับปรุงในการดำเนินงานต่อไปได้ สำหรับวิธีการประเมินมีด้วยกันหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่เป็น
ที่นิยมและได้รับการ ยอมรัแบรูปแบบหนึ่งก็คือ “CIPP Model ” ซึ่งพัฒนาโดย แดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel 
Stufflebeam) ได้กำหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ 
“CIPP Model ” ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (สมพิศ สุขแสน, 2545; Stufflebeam, 1983) 
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1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการดำเนินการ
โครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความ
เหมาะสมของเป้าหมายโครงการ ซึ่งนำไปสู่การออกแบบโครงการหรือแผนงาน  

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้ของโครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรที ่จะใช้ในการดำเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา เป็นต้น รวมทั้ง เทคโนโลยีและแผนการดำเนินงาน  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของ
การดำเนินโครงการ ที ่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ในการดำเนินการช่วงต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นำการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง และจุดด้อยของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ซึ่งมักจะไม่
สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว  

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดข้ึนกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการประเมินลักษณะนี้มิได้ให้ความ
สนใจต่อเรื่องผลกระทบ (impact) และผลลัพธ์ (outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการเท่าที่ควร โดยมี
วัตถุประสงค์การประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เกณฑ์
มาตรฐานของโครงการที่กำหนดไว้แต่ต้น สำหรับวิธีการประเมิน ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดและวัดผลตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย เปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐาน แปรผลโดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/ความต้องการ/เป้าหมาย โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ และแปลความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น  

สตัฟเฟิลบีม ยังได้นำเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน ดังนี้  
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (planning decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการ

ประเมินสภาพแวดล้อมที่นำไปใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน  
2. การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้างของโครงการ (structuring decision) เป็นการตัดสินใจที่ใช้

ข้อมูลจากปัจจัยนำเข้าทีไ่ด้นำไปใช้กำหนดโครงสร้างของแผนงาน และข้ันตอนของการดำเนินโครงการ  
3. การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ ( implementation decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้

ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแก้ไข
การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (recycling decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ข้อมูลจาก
การประเมินผลผลิต (output) ที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ในโอกาส
ต่อไป    

จากข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP ทั้ง 4 ประการและประเภทของการตัดสินใจ สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที ่3 ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model  

เกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
การประเมินผลโครงการนั้นตองมีเกณฑและตัวชี้วัด (indicator) ระดับความสำเร็จของโครงการ 

โดยทั่วไปเกณฑที่ใชในการประเมินผลโครงการ มีดังนี ้ 
1. เกณฑประสิทธิภาพ (efficiency) มีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอค่าใชจา่ย ผลิตภาพต่อ

หน่วยเวลา ผลิตภาพตอกำลังคน ระยะเวลาในการใหบริการผู้ป่วย 
2. เกณฑประสิทธิผล (effectiveness) มีตัวชี้วัด เชน ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุ

ตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ  
3. เกณฑความพอเพียง (adequacy) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพอเพียงของทรัพยากร  
4. เกณฑความพึงพอใจ (satisfaction) มีตัวชี้วัด เชน ระดับความพึงพอใจ  
5. เกณฑความเป็นธรรม (equity) มีตัวชี้วัด เชน การใหโอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม

ระหว่างเพศ ระหว่างกลมุอาชีพ 
6. เกณฑความก้าวหนา (progress) มีตัวชี้วัด เชน ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม กิจกรรม

ทีท่ำแลวเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใชไป  

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(context evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน 
(input evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(product evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(planning decisions) 

การตัดสินใจเพื่อกำหนดโครงสร้าง 
(structuring decisions) 

การตัดสินใจเพื่อนำโครงการไปปฏิบัติ 
(implementing decisions) 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(recycling decisions) 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 
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7. เกณฑความยั่งยืน (sustainability) ตัวชี้วัด เชน ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ 
สมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไดใ้นด้านการขยายผลของโครงการ  

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ (externalities) มีตัวชี้วัด เชน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตน  

สำหรับตัวชี้วัด (indicators) ความสำเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ข้อความที่แสดงหรือระบุ
ประเด็นที่ตองการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ตองการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะที่คอนข้างเป็น
รูปธรรม ทั้งสวนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และสวนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ (สมพิศ สุขแสน, 2545) 

นอกจาก CIPP Model  ในการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และกำหนดข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด- 1 9 ยังสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด S W O T 
(Wang & Wang, 2020) และ 7S McKinsey (Channon & Caldart, 2015) ได ้ซึ่งสรุปหลักการสำคัญได้ดังนี้ 

แนวคิดของ SWOT Analysis  

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบและกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย  

SWOT เป็นตัวย่อของข้อความที่มีความหมายดังนี้  1) Strengths (S) หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
2) Weaknesses (W) หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเส ียเปรียบ 3) Opportunities (O) หมายถึง โอกาสที ่จะ
ดำเนินการได้ และ 4) Threats (T) หมายถึง อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 (Wang & Wang, 2020) 

หลักการสำคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการสำรวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง  รู้จัก
สภาพแวดล้อมให้ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภายนอก และภายใน
ชุมชน ซึ ่งจะช่วยให้ทราบถึงการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นและแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่ชุมชนมีอยู่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนารูปแบบและกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป 

การวิเคราะห์ SWOT ครอบคลุมการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน เพ่ือให้
มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนารูปแบบและกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย โดยวิเคราะห์ทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในชุมชน เป็นการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในชุมชนทุกด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของชุมชน ซึ่งจุดแข็งของชุมชน (S-
Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในชุมชนว่าปัจจัยใดเป็นข้อได้เปรียบหรือ
จุดเด่นของชุมชนที่นำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ส่วนจุดอ่อนของชุมชน (W-
Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในชุมชน ว่ามีปัจจัยใดที่เป็นจุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน โดยแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 
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ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงาน และทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) ค่านิยมของ
ชุมชน รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชน เพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลการ
ดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้แนวคิด 7S ของ McKinsey (Channon 
& Caldart, 2015) ดังนี้ 

1. Structure การวิเคราะห์โครงสร้างของชุมชน ประกอบด้วย โครงสร้างของทีมดำเนินงาน 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 4 M (คน เงิน ของ บริหารจัดการ) 

2. Strategy การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด-19 ในชุมชน 

3. System การวิเคราะห์ระบบและกระบวนการในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน 

4. Skill การวิเคราะห์ความชำนาญของชุมชนในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน เช่น ความรู้ ทัศนคติ (ความตระหนัก ความเชื่อ) และความสามารถหรือ
ทักษะของทีมงานในการดำเนินงาน 

5. Staff การวิเคราะห์บุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน เช่น ผู้นำชุมชน (ผู้นำจัดตั้ง ผู้นำธรรมชาติ) และทีมในการดำเนินงาน 

6. Style การวิเคราะห์รูปแบบในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
โควิด-19 ในชุมชน 

7. Shared Values การวิเคราะห์ค่านิยมร่วมกันของคนในชุมชนในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกชุมชน โดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงาน
ของชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งโอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) 
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกชุมชนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการของ
ชุมชน ช่วยเสริมสร้างให้ชุมชนเข็มแข็งขึ้น ส่วนการวิเคราะห์อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งชุมชน
ต้องหลีกเลี ่ยง หรือปรับตัวให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที ่จะเผชิญผลกระทบที ่เกิดขึ ้น ประกอบด้วย 1) 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน และงบประมาณ 2) 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับการศึกษา การตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น 
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม 3) สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น 
พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และมติคณะรัฐมนตรี 4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
หมายถึง พัฒนาการทางด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณท์างการแพทย์ และวัคซีน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 5) สภาวะสุขภาพ อัตราป่วย อัตราตาย และภัยสุขภาพของประชากร 
พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงระบบสุขภาพ 6) สภาพแวดล้อมทางสิ ่งแวดล้อม เช่น การ
เปลี ่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร 
อุตสาหกรรม  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ CIPP Model  

จากการทบทวนวรรณกรรม มีการนำแนวแนวคิด CIPP Model  มาใช้ในด้านสุขภาพ เช่น การ
ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” กรณีศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัด
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สงขลาและจังหวัดสตูล กำหนดปัจจัยเกีย่วข้องกับประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นรายด้าน ตาม CIPP Model  
ประกอบด้วย การประเมินด ้านบร ิบท (context evaluation) เน ้นการประเมินความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ กับเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการดําเนินงาน การประเมิน
ด้านนําเข้า (input evaluation) เน้นประเมินวิธีการดำเนินการกับงบประมาณ รวมทั้ง วัสดุอุปกรณ์และ
สมรรถภาพผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้านสุขภาพที่สนับสนุนการดําเนินงาน การประเมินด้านกระบวนการ 
(process evaluation) เน้นประเมินการควบคุมการบริหารโครงการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร การดำเนินโครงการและการตรวจสอบการดําเนินงาน การประเมินด้านผลผลิต (product 
evaluation) เน้นประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น ภาพรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทผู้กำหนด
นโยบาย ผู้ให้บริการรวมทั้งผู้รับบริการจากการดําเนินงาน ผลงานวิจัยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ผลได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดและนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรและด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายตามโครงการ และทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถวัดความสำเร็จและข้อจํากัดของการดำเนินการตามนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องและทั่ว
ประเทศ แตพ่บประเด็นที่เสนอแนะคือ หน่วยงานที่เกีย่วข้องควรตระหนักในบทบาทภายใต้โครงการด้วยความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น เพ่ิมบทบาทขององค์กรอ่ืนให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และ
ควรกระจายกําลังคนให้เหมาะสมกับภาระงานรับผิดชอบที่เพ่ิมขึน้ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งการกระจาย
งบประมาณท่ีให้มีความรวดเร็วเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง (อดิศร ศักดิ์สูง และคณะ, 2561) 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี สรุปผลจากการวิจัย ดังนี้ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม พบช่องว่างระหว่างสิ่งที่ต้องการ กับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงหลายประการ อาจต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข ซึ่งโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุได้ดำเนินโครงการโดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้สูงอายุ  กิจกรรม 
การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู ้สูงอายุ  ด้านปัจจัยนำเข้า ยังคงขาดการบริหารจัดการในด้าน
งบประมาณ เพ่ือจัดสรรให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ โดยในแต่ละปี มีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ใน
การจัดสรรงบประมาณยังคงเท่าเดิมของทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 
ด้านกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมเน้นการพัฒนาความเคลื่อนไหวของร่างกาย แต่ผู้สูงอายุไม่ได้รับการ
เรียนรู้ในด้านสุขภาพที่ถูกต้องซึ่งเป็นผลทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ส่วนด้าน
ผลผลิต ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่ได้
มีการพัฒนาสุขภาพเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะผู้ดำเนินกิจกรรมนั้นไม่ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหาต่าง  ๆ ในการ
ทำกิจกรรม ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เท่าที่ควรจึงเป็นสาเหตุของการไม่ได้รับการพัฒนา 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบ CIPP ทำให้ได้รับรู้ผลของแต่ละด้าน 
ซึ่งเป็นผลที่ดีต่อการดำเนินโครงการอย่างสมบูรณ์ (ณัฐวรรณ แย้มละมัย และสุณี หงส์วิเศษ, 2561) 

นอกจากนี้ มีการนำแนวคิด CIPP Model  มาใช้ในงานด้านการพัฒนาชุมชน ดังเช่นการศึกษา
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุป
ผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบท บุคลากรที ่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนติดตาม และประเมินผลของ
หน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเห็น
ความสำคัญ และให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนของหน่วยงานที่ตอบสนองแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการ ด้านปัจจัยนำเข้า บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการ
กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

36 
 

ด้านกระบวนการ มีการนำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสู่การปฏิบัติ  และการกำกับติดตามและ
ประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดโครงการอย่างชัดเจน มีการนำผลการประเมินแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป ด้าน
ผลผลิต ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมบรรลุผลตามเกณฑ์เป้าหมาย 
แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยังไม่เพียงพอ ขาดความเป็นเอกภาพ และ
รายละเอียดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามประเมินของแผนปฏิบัติราชการประจำปี จึงควรมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลส่วนราชการส่วนกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยรวมของทุกหน่วยงานระดับจังหวัดที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจบุัน
และทันสมัย พร้อมต่อการนำไปใช้ สำหรับด้านบุคลากรขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและติดตาม 
ประเมินผลแผนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความสำคัญและไม่สามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่าง
นโยบายแผนงาน/โครงการรวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ  ด้านงบประมาณยังมีความล่าช้า จึงมี
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ในส่วนของหน่วยงานราชการ ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
นำมาใช้ในการติดตามและรายงานจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน มีการสร้างความรับรู้ในความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ มีการทบทวนแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการร่วมกันทุกภาคส่วนในการนำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ จัดทำตัวชี้วัดบริบทของจังหวัดให้เกิดจุดแข็งในยุทธศาสตรใ์น
เชิงพัฒนาต่อไป (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, 2563) 

การประเมินผลสำเร็จตามแบบ CIPP Model  โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเส้นไหม
ไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พบว่า ด้านบริบทเป็นโครงการที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมหม่อนไหมในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม ตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด เกษตรกรมีส่วนร่วมสูง รายละเอียดของโครงการตอบสนองวัตถุประสงค์ได้ ด้าน
ปัจจัยนำเข้าเป็นโครงการที่กำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
สามารถวัดผลได้ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ โดยมีการระบุความเสี่ยง และ
วิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงไว้ชัดเจน ด้านกระบวนการเป็นโครงการที่มีการชี้แจงเผยแพร่รายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และมีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามกำกับ
ดูแลรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทุกระยะ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ และ
ด้านผลผลิตของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะ จัดตั้งกลุ่มผู้ผลิต และมีการรับรองมาตรฐาน
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีผลการทบในเชิงบวกแก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้มีความรู้ เพ่ิมข้ึนสามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพ/อาชีพเสริมกลุ่มเกษตรกร
มีความเข้มแข็ง ชุมชนเกิดความสามัคคี ครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักความอบอุ่นเพิ่มขึ้น มี
กิจกรรมในการทำร่วมกัน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเส้นไหม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการย้ายถิ่นฐาน
ไปทำงานต่างจังหวัด และร่วมกันทำงานจิตอาสาของชุมชนเพื่อทำงานเป็นผู้ประสานด้านหม่อนไหมในชุมชน 
แต่ยังพบว่าเกษตรกรต้องทำความเข้าใจระบบ และจดบันทึกอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดที่จะ
ทำการบันทึก ต้องอาศัยพี่เลี้ยงจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  เข้าไปช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อย่างไรก็
ตาม โครงการตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตรงจุดมีความคุ้มค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม  
และรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จของโครงการ (สุทธิไกร ดอกเก๋ียง และรุ่งรัตน์ อิฐรัตน์, 2561) 
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การประเมินโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ โรงเรียนวัดดอนรวบ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่า ด้านบริบท สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมในการ
จัดทำโครงการ โครงการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม มีหลักการและ
เหตุผลที่ชัดเจน แผนการดำเนินงานชัดเจน จัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านปัจจัยนำเข้า ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีจำนวน
ครูและงบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ ผู้บริหารและครูมีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ นอกจากนี้  มีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่
ผู้เรียน และได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ด้ านกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการบริหารงานและปฏิบัติงานมีความชัดเจน มีการประเมินผล สรุปผลและรายงานการดำเนินงาน
ของโครงการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ดำเนินกิจกรรม
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานในบางกิจกรรมล่าช้า
กว่ากำหนด ซึ่งครูผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการประชุมวางแผนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  สามารถทำให้โครงการ
สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ส่วนด้านผลผลิต พบว่า มีกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนมีเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับนักเรียน วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรม
มีความน่าสนใจ นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ประกอบกับการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน จึงทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และมีความพึงพอใจในโครงการ แต่ยังไม่มีการนำ
องค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทรงดำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ จึงทำให้
ผู้เรียนไม่ได้นำองค์ความรู้ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนมากนัก ซึ่งได้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดทำ
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้ชัดเจน ให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อจัดหา
งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ ออกแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทรงดำในกลุ่มสาระต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (อรทัย คําสงฆ์, สถาพร สังขาวสุทธิรักษ และ
โสภณ เพ็ชรพวง, 2564) 

กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริบทแวดล้อม ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  
ผลกระทบของโรคโควิด-19 และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของ  
โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศ
ไทย ซึ ่งพัฒนาจากข้อมูลที ่ได้จากการสอบถาม การสนทนากลุ ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยจะมีการ
ดำเนินการวิจัยให้มีความเชื่อมโยงของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้
รูปแบบการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการ
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วิจัยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ การวิจัยเชิง
คุณภาพ 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาด 
โดยใช้ปัจจัยทำนายที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณและข้อมูลที่ได้การวิจัยเชิงคุณภาพ และ 3) ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -
19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาด  

ผู้วิจัยจะนำผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ ซึ่งผลการวิจัยในระยะที่ 1 
การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานครพบว่า มี  8 ตัวแปรที่
ส่งผลโดยตรงกับการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ที่ถูกกักกัน (PT) ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 (CONT) ทัศนคติเกี่ยวกับโอกาสการได้รับเชื้อ 
(ATO) และผลกระทบ (IM) นอกจากนี้บางตัวแปรไม่ได้ส่งผลโดยตรง แต่ส่งผลผ่านตัวแปรอื่น ดังภาพที่ 4  
ส่วนการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า มี 8 ตัวแปร  
ที่ส่งผลโดยตรงกับการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ที่ถูกกักกัน (PT) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ บริบท
แวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 (CONT) การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 (PC) 
ทัศนคติเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางสังคม (ATD) ผลกระทบ (IM) และ สุขภาพจิต (PSY) นอกจากนี้ บางตัวแปร
ไม่ได้ส่งผลโดยตรง แต่ส่งผลผ่านตัวแปรอื่น ดังภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาด 

ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

39 
 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาด 

ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาด สรุปได้ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 แนวคิดการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ข้อมูล 
• สอบถาม 
• สนทนากลุ่ม 
• สัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 
ศึกษาสถานการณ์
และสภาพปัญหา 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) โดยทำการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ (descriptive mixed method study) ในชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศ
ไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งทดสอบความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ (feasibility 
test) ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดของประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัด ในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
รุนแรง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากร
อยู่อย่างหนาแน่น ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19  
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การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงปริมาณ 

กลุ ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การคำนวณตามการวิเคราะห์โมเดลเชิงโครงสร้าง 
(structure equation modeling) ผ ู ้ว ิจ ัยกำหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างโดยอ้างอิงมาจากแบบจำลองของ
การศึกษาที่ผ่านมา (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) เมื่อคำนวณ A-priori sample size calculator 
for structural equation models พบว่า ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,713 คน อย่างไรก็ตามการศึกษา 
ส่วนใหญ่เสนอให้มีขนาดตัวอย่างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200 คน (Kline, 2011) ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า 
model ที่พัฒนาขึ้นมีความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมและพื้นที่ (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) 
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องตรวจสอบว่า model มีลักษณะ invariance ตามพื้นที่หรือไม่ หากมีก็ต้อง
วิเคราะห์จำแนกตามพื้นที่ดังนั้นเพื่อให้จำนวนตัวอย่างมีเพียงพอต่อการวิเคราะห์จำแนกตามพื้นที่ และด้วย
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ จึงกำหนดขนาดตัวอย่าง 500 คนต่อพ้ืนที่  

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเลือกชุมชนและตลาด แล้วสุ่มเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนต่อจังหวัด 
(ชุมชน 500 คน และตลาด 500 คน) รวมทั้งสิ้น 2,000 คน แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่
ครบถ้วนจำนวน 4 คน จึงคงเหลือกลุ ่มตัวอย่างในการวิจ ัยครั ้งนี้ จำนวน 1,996 คน แบ่งเป็นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 996 คน (ชุมชน 496 คน และตลาด 500 คน) และจังหวัดเชียงใหม่ 1,000 คน (ชุมชน 500 
คน และตลาด 500 คน)  

1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 996 คน 
ชุมชนเมืองแออัด จำนวน 496 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากคนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนเมืองแออัด 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนซอยแม่เนี้ยว ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์หมู่ 9 
ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน ชุมชนพรรณี 1 ชุมชนตลาดหลักสี่ ชุมชนลำสาลี ชุมชนโรงเรียนสายอักษร ชุมชน
ตรอกวังหลัง และชุมชนวัดดวงแข  

ตลาด จำนวน 500 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากพ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อที่มาใช้
บริการตลาด 10 แห่ง ได้แก่ ตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดหลักสี่ ตลาดบางกะปิ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดห้วยขวาง ตลาด
ประตูน้ำ ตลาดสามย่าน ตลาดคลองเตย ตลาดวังหลัง และตลาดโพธิสุวรรณ 

2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,000 คน  
ชุมชนเมืองแออัด จำนวน 500 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากคนที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนเมืองแออัด 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนทิพย์เนตร ชุมชนหัวฝาย ชุมชนแม่ขิง ชุมชนบวกหาด ชุมชนขนส่ง
ซอย 9 ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนศาลาแดง ชุมชนป่าห้า ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม และชุมชนลอยเคราะห์  

ตลาด จำนวน 500 คน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างได้มาจากพ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อที่มาใช้
บริการตลาด 10 แห่ง ซึ่งตลาดที่สุ่มได้มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ตลาดบ้านท่อ 
ตลาดเมืองใหม่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดต้นพยอม ตลาดช้างเผือก ตลาดศิริวัฒนา และ
ตลาดประตูก้อม 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัด ในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกจังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
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รุนแรง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชากร
อยู่อย่างหนาแน่น ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยอ้างอิงจากบทความของ 
Onwuegbuzie and Collinns (2007) ที่ได้นำเสนอโดยสรุปไว้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ควรมีจำนวนตัวอย่างประมาณ 12 คน (Guest, Bunce & Johnson, 2006) การสนทนากลุ่มควรทำอย่างน้อย 
3-6 กลุ่ม (Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, & Zoran, 2009) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับ
ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นจึงได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ไว้มากกว่าข้อเสนอข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกมีความอ่ิมตัว ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำให้เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วสามารถตอบ
คำถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อค้นหาต้นแบบและพัฒนารูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด จำนวน 124 คน  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 57 คน 
ชุมชนเมืองแออัด จำนวน 30 คน ประกอบด้วย อสส. 14 คน และคนในชุมชน 16 คน 
ตลาด จำนวน 27 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด 7 คน พ่อค้าแม่ค้า 

10 คน และผู้ซื้อ 10 คน 
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 คน 

ชุมชนเมืองแออัด จำนวน 32 คน ประกอบด้วย อสม. 16 คน และคนในชุมชน 16 คน 
ตลาด จำนวน 35 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด 12 คน พ่อค้า

แม่ค้า 12 คน และผู้ซื้อ 11 คน 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อค้นหาต้นแบบและพัฒนารูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด จำนวน 85 คน 

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน 
ชุมชนเมืองแออัดจำนวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักการแพทย์ 1 คน เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 2 คน อสส. 5 คน ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ 2 คน ผู้นำชุมชน 3 คน และคนในชุมชน 8 คน 
ตลาดจำนวน 18 คน ประกอบด้วย เจ้าของตลาดหรือผู้จัดการตลาด 3 คน คณะกรรมการ

บริหารจัดการตลาด 3 คน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด 2 คน พ่อค้าแม่ค้า 6 คน และผู้ซื้อ 4 คน 
 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน 

ชุมชนเมืองแออัดจำนวน 24 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 2 คน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 2 คน อสม. 8 คน ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ 1 คน ผู้นำชุมชน 3 คน และคนในชุมชน 8 คน 

ตลาดจำนวน 22 คน ประกอบด้วย เจ้าของตลาดหรือผู้จัดการตลาด 5 คน คณะกรรมการ
บริหารจัดการตลาด 3 คน เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด 2 คน พ่อค้าแม่ค้า 6 คน และผู้ซื้อ 6 คน 

กลุ่มตัวอย่างสำหรับการสนทนากลุ่ม เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดทีพั่ฒนาขึ้น จำนวน 120 คน 
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 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 คน 
ชุมชนเมืองแออัดจำนวน 28 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 คน แพทย์ระบาด

วิทยา 1 คน อสส. 1 คน และคนในชุมชน 20 คน 
ตลาดจำนวน 21 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบตลาด 1 คน พ่อค้าแม่ค้า 

4 คน และผู้ซื้อ 16 คน 
 จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 71 คน 

ชุมชนเมืองแออัดจำนวน 52 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 4 คน แพทย์ระบาดวิทยา 1 คน อสม. 30 คน ผู้นำชุมชน 10 คน และคนในชุมชน 4 คน 

ตลาดจำนวน 19 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีที่รับผิดชอบตลาด 4 คน พ่อค้าแม่ค้า 
10 คน และผู้ซื้อ 5 คน 

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์คัดออก 

กลุ่มตัวอย่างในชุมชนเมืองแออัด 

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่  
2. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ 
3. ยินยอมเข้าร่วม และให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสส./อสม. และเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างน้อย 6 
เดือน 

คุณสมบัต ิตามเกณฑ์ค ัดออก (exclusion criteria) ของกลุ ่มต ัวอย ่างสำหร ับการศ ึกษา 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. กรณีที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะที่ยังไม่สิ ้นสุดโครงการฯ จะเป็น
เกณฑ์ยุติการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในตลาด 

คุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) ของกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่  
2. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ 
3. ใช้บริการซื้อขายในตลาดอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 
4. ยินยอมเข้าร่วม และให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 

สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการ/เจ้าของตลาด คณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาด และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตลาด ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างน้อย 6 เดือน 
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คุณสมบัต ิตามเกณฑ์ค ัดออก (exclusion criteria) ของกลุ ่มต ัวอย ่างสำหร ับการศ ึกษา 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. กรณีที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ขณะที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการฯ จะเป็น
เกณฑ์ยุติการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ ผู ้ว ิจัยดัดแปลงเครื ่องมือในการรวบรวมข้อมูลของ นงเยาว์     
เกษตร์ภิบาล และคณะ (2564) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามปัจจัยทำนายการปฏิบัติของ
ประชาชน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 10 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย จังหวัดที่พักอาศัย อายุ เพศ 
อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา โรคประจำตัว จำนวนสมาชิกในครอบครัว จำนวนสมาชิกอายุไม่เกิน 1 ปี 
จำนวนสมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป ความเพียงพอของพื้นที่บ้านสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม ฐ านะทาง
ครอบครัว การได้รับเงินเยียวยา จำนวนผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนและในครอบครัว จำนวนผู้กักกัน
ในชุมชนและในครอบครัว ความเพียงพอของแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ การพกแอลกอฮอล์ทำความ
สะอาดมือติดตัว การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ และแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีจำนวน 33 
ข้อ โดยลักษณะข้อคำถามเป็นแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความลังเลและการได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เหตุผลที่ยังลังเล
หรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ความเพียงพอของ
กระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ความต้องการวัคซีนทางเลือก ความกังวลต่อการรับวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-19 การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 10 ข้อ โดยลักษณะข้อคำถามเป็นแบบปลายปิดและแบบ
ปลายเปิด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 ประกอบด้วย บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 หมายถึง บุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน/เพื่อนบ้าน อสส./อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำท้องถิ่น แกนนำชุมชน วัฒนธรรมของ
ชุมชน กฎระเบียบ/ข้อบังคับของชุมชน เครือข่าย และมาตรการของรัฐ มีจำนวน 16 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ (Burn & Grove, 2009) โดยกำหนดให้
ผู้ตอบเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับความถี่ของการปฏิบัติ ดังนี้ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีผลในการปฏิบัติของท่านต่อบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด 

เห็นด้วย หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีผลในการปฏิบัติของท่านต่อบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิดมาก 
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ไม่เห็นด้วย หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีผลในการปฏิบัติของท่านต่อบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิดน้อย 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นไม่มีผลในการปฏิบัติของท่านต่อบุคคล
ทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วย เท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

การแปลผลทำโดยรวมคะแนนของความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 แบบสอบถามมีคะแนนรวม 64 คะแนน ซึ่งคะแนนอยู่ระหว่าง 16 ถึง 64 คะแนน หลังจากนั้นนำ
ผลคะแนนมาวิเคราะห์ และแปลผลระดับแบ่งตามอันตรภาคชั้น  (ประคอง กรรณสูต, 2542) โดยแบ่งช่วง
คะแนนความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 16-32 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ  
ช่วงคะแนน 33-48 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนน 49-64 คะแนน หมายถึง ระดับสูง  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป และแบบสอบถามการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด จำนวน 26 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และไม่ปฏิบัติ 
(Burn & Grove, 2009) โดยกำหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความ
ที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบ ดังนี้ 

ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีการปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
ไม่ปฏิบัติ หมายถึง ข้อความในประโยคนั้นไม่มีการปฏิบัติ 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

ปฏิบัติทุกครั้ง เท่ากับ 4 คะแนน  
ปฏิบัติบ่อยครั้ง เท่ากับ 3 คะแนน  
ปฏิบัติบางครั้ง เท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่ปฏิบัติ เท่ากับ 1 คะแนน  

การแปลผลทำโดยรวมคะแนนของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 แบบสอบถามมีคะแนน
รวม 104 คะแนน ซึ่งคะแนนอยู่ระหว่าง 26 ถึง 104 คะแนน หลังจากนั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ และแปล
ผลระดับแบ่งตามอันตรภาคชั้น (ประคอง กรรณสูต, 2542) โดยแบ่งช่วงคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ช่วงคะแนน 26-52 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ  
ช่วงคะแนน 53-78 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนน 79-104 คะแนน หมายถึง ระดับสูง  

ส่วนที่ 5 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
และวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ ความรู้เรื่องโรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ การรักษา การทำความ
สะอาดมือ การสวมหน้ากากอนามัย การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การเว้นระยะห่างทางสังคม และการทำ
ความสะอาดและการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 33 ข้อ คำตอบเป็นแบบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกและผิด 
โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบ เกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้  1 
คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน แบบสอบถามมีคะแนนรวม 33 คะแนน 

หลังจากนั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ โดยแบ่งคะแนนอิงตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้   (Bloom, 
1968) 

ค่าคะแนน การแปลผลระดับคะแนน 
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 26 มีความรู้ระดับสูง 
คะแนนตั้งแต่ 21-25 มีความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่า 20 มีความรู้ระดับต่ำ 

ส่วนที ่ 6 แบบสอบถามทัศนคติเกี ่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อบุคคลทั ่วไป และ
แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด ประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ และวิธีการป้องกันการติดเชื ้อโรคโควิด -19 มีจำนวน 18 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นข้อคำถามปลายปิดและปลายเปิด และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยที่แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 10 ระดับ (Cummins & Gullone, 2000) ดังนี้ 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

  ทัศนติทางบวก  ทัศนคติทางลบ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 10 คะแนน 1 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 10 คะแนน 
การแปลผลทำโดยรวมคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 แบบสอบถามมีคะแนน

รวม 180 คะแนน ซึ่งคะแนนอยู่ระหว่าง 18 ถึง 180 คะแนน หลังจากนั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ และแปล
ผลแบ่งตามอันตรภาคชั้น (ประคอง กรรณสูต, 2542)  โดยแบ่งช่วงคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรค 
โควิด-19 เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 18-72 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ 
ช่วงคะแนน 73-126 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 127-180 คะแนน หมายถึง ระดับสูง 

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประกอบด้วย การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค อาการของโรค วิธีการติดต่อ วิธีการป้องกันโรคโควิด -19 และแหล่งของข้อมูล
ข่าวสารที่ท่านรับรู้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 มีจำนวน 33 ข้อ ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

(Burn & Grove, 2009) 

โดยกำหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับ
ความเห็นของผู้ตอบ ดังนี้ 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วย เท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

การแปลผลทำโดยรวมคะแนนของการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แบบสอบถามมีคะแนนรวม 132 คะแนน ซึ่งคะแนนอยู่ระหว่าง 33 ถึง 
132 คะแนน หลังจากนั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ และแปลผลระดับแบ่งตามอันตรภาคชั้น  (ประคอง กรรณ
สูต, 2542) โดยแบ่งช่วงคะแนนการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 33-66 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ  
ช่วงคะแนน 67-99 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนน 100-132 คะแนน หมายถึง ระดับสูง 

ส่วนที่ 8 แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาล ประกอบด้วย ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ/การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล  
ด้านการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง ด้านครอบครัว  
ด้านวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน ด้านจิตใจ และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล จำนวน 14 ข้อ 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อคำถามปลายปิดและปลายเปิด และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยที่
แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ (Burn & Grove, 2009) คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยกำหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำตอบเดียว โดย
เขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบ ดังนี้ 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

มาก เท่ากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
น้อย เท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่กระทบ เท่ากับ 1 คะแนน 

การแปลผลทำโดยรวมคะแนนของผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการ
เยียวยาของรัฐบาล แบบสอบถามมีคะแนนรวม 56 คะแนน ซึ่งคะแนนอยู่ระหว่าง 14 ถึง 56 คะแนน หลังจาก
นั้นนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ และแปลผลระดับแบ่งตามอันตรภาคชั้น (ประคอง กรรณสูต, 2542) โดยแบ่งช่วง
คะแนนผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาลเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ช่วงคะแนน 14-28 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ 
ช่วงคะแนน 29-42 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนน 43-56 คะแนน หมายถึง ระดับสูง  

ส่วนที่ 9 แบบสอบถามสุขภาพจิต ผู้วิจัยประเมินโดย แบบประเมินภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และ
เครียด (depression anxiety stress scale [DASS-21]) ฉบับภาษาไทย พัฒนาโดย สุกัลยา สว่างและคณะ 
(Oei, Sawang, Goh, & Mukhtar, 2013) ซึ่งมีจำนวน 21 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha 
coefficient) ของเครื่องมือเท่ากับ 0.75 ด้านภาวะซึมเศร้าเท่ากับ 0.82 ภาวะวิตกกังวลเท่ากับ 0.78 และ
ความเครียด เท่ากับ 0.69 เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละข้อมีคะแนนระหว่าง 0 -3 คะแนน โดยแบ่งเป็น 1) 
ด้านภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วย คำถามข้อ 3, 5, 10, 13, 16, 17, 21 2) ด้านภาวะวิตกกังวล ประกอบด้วย
คำถามข้อ 2, 4, 7, 9, 15, 19, 20 และ 3) ด้านความเครียด ประกอบด้วยคำถามข้อ 1,6, 8, 11, 12, 14, 18 
โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนน ดังนี้ 

 ปกติ ระดับเล็กน้อย ระดับปานกลาง ระดับรุนแรง ระดับรุนแรงมาก 

ภาวะวิตกกังวล 0-3 4-5 6-7 8-9 10+ 

ความเครียด 0-7 8-9 10-12 13-16 17+ 

ภาวะซึมเศร้า 0-4 5-6 7-10 11-13 14+ 
 

ส่วนที่ 10 แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ด้านทุนสังคม ด้านผู้นำชุมชน และด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 มีจำนวน 19 ข้อ 
ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Burn & Grove, 2009) 

โดยกำหนดให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำตอบเดียว โดยเขียนเครื่องหมาย  ในช่องข้อความที่ตรงกับ
ความเห็นของผู้ตอบ ดังนี้ 

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 4 คะแนน 
เห็นด้วย เท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย เท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เท่ากับ 1 คะแนน 

การแปลผลทำโดยรวมคะแนนชุมชนเข้มแข็ง แบบสอบถามมีคะแนนรวม 76 คะแนน ซึ่งคะแนน
อยู ่ระหว ่าง 19 ถ ึง 76 คะแนน หลังจากนั ้นนำผลคะแนนมาว ิเคราะห์ และแปลผลระดับแบ่งตาม 
อันตรภาคชั้น (ประคอง กรรณสูต, 2542) โดยแบ่งช่วงคะแนนชุมชนเข้มแข็งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน 19-38 คะแนน หมายถึง ระดับต่ำ  
ช่วงคะแนน 39-57 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง  
ช่วงคะแนน 58-76 คะแนน หมายถึง ระดับสูง 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  

2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview guide) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 
ผู้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสส./อสม. ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ   
ผู้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่     
ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ ผู้วิจัยดัดแปลงแบบสัมภาษณ์ของ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ 
(2564) มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

2.1.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย สถานที่ทำงาน จังหวัด ตำแหน่ง เพศ  อายุ บทบาท
หน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ใน
หมู่บ้าน/ตำบล แหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน/ตำบล 
และแหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19 โดยลักษณะข้อคำถามเป็นแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 

2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยตรง และผลกระทบจาก
นโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาลต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน  

2.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบ และความเป็นไปได้ใน
การนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนำไปใช้ในชุมชน  

2.2 แบบการสนทนากลุ่ม (focus group discussion guide) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ ผู ้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ระบาดวิทยา อสส./อสม.    
ผู้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่     
ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื ้อ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

2.2.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย สถานที่ทำงาน จังหวัด ตำแหน่ง เพศ อายุ บทบาท
หน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ใน
หมู่บ้าน/ตำบล แหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในหมู่บ้าน/ตำบล 
และแหล่งของเชื้อ/วิธีการที่ได้รับเชื้อโรคโควิด-19 โดยลักษณะข้อคำถามเป็นแบบปลายปิดและแบบปลายเปิด 

2.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ องค์ประกอบของรูปแบบ และความเป็นไปได้ใน
การนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนำไปใช้ในชุมชน  

2.3 ผู้วิจัย มีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.3.1 มีประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  

2.3.2 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของ
การวิจัยครั้งนี้ 

2.4 เทปบันทึกเสียง 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ความตรงของเนื้อหา (content validity) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ 2 ท่าน 
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญการวิจัยชุมชน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม แล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (content validity index [CVI]) ได้ค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่งเป็นค่าของเครื่องมือทั้งฉบับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
คำนวณค่า CVI ของเครื่องมือตามตัวแปรที่ศึกษา (Polit & Beck, 2017) ได้ค่า CVI ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความลังเลในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.91 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ได้

ค่า CVI เท่ากับ 0.98 
3. แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.97 
4. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.96 
5. แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.98 
6. แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.93 
7. แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ได้

ค่า CVI เท่ากับ 0.96 
8. แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.95 

การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ ความ
ตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปหาความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 ราย แบบวัดความรู้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 ได้มาคำนวณหาค่าความ
เช ื ่อม ั ่นโดยใช ้ส ูตรคูเดอร์ -ร ิชาร ์ดส ัน 20 (Kuder-Richardson20: KR-20) ได ้ค ่าเท ่าก ับ 0.81 สำหรับ
แบบสอบถามส่วนอื่นนำมาคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Chronbach’s 
alpha coefficient) ได้ค่าความเชื ่อมั ่นดังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.99 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.98 
แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.94 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.96 แบบสอบถามผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล เท่ากับ 0.99 แบบสอบถามสุขภาพจิตเท่ากับ 
0.96 และแบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง เท่ากับ 0.98 

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

ผู ้วิจัยดำเนินการพิทักษ์สิทธิของกลุ ่มตัวอย่างที ่ศึกษา โดยการนำโครงร่างวิจัยผ่านการพิจารณา
คณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างทุกคนจะ
ได้รับข้อมูลการทำวิจัยครั้งนี้ในเรื่องวัตถุประสงค์การทำวิจัย วิธีการทำวิจัย และประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้
การทำวิจัยไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีใส่รหัสแทน ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและเก็บ
เป็นความลับ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพมีการบันทึกเสียงคำสัมภาษณ์ แต่ไม่มีการระบุชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์    
ใช้วิธีใส่รหัสแทน ข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้นและถูกเก็บเป็นความลับ มีการปกป้องความลับ โดยการ
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เข้าถึงข้อมูลต้องใส่รหัสผ่าน และจะมีการทำลายไฟล์บันทึกเสียง หลังการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นและผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารแล้ว 2 ปี ข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือใช้ในการวิจัยเท่านั้น ทั้งนี้การวิจัยนี้
เป็นไปด้วยความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิยินยอมเข้าร่วมงานวิจัยหรือไม่ยินยอมเข้า
ร่วมงานวิจัย โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถถอนตัวหรือยกเลิกใน
การเข้าร่วมงานวิจัยได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้วิจัยทราบ และผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยให้   
ลงนามในแบบฟอร์มเข้าร่วมการวิจัย 

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยยื่นโครงร่างการทำวิจัย เพื่อขอรับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่หรือผู้แทน 
โดยจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คือ นายกเทศมนตรี
หรือผู้แทน เพ่ือแนะนำตัวพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล กรณีที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
ขณะที่ยังไม่สิ้นสุดโครงการฯ จะเป็นเกณฑ์ยุติการวิจัย และผู้วิจัยดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา 

3. ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

3.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
โควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่  

3.1.1 ผู้ประสานงานในพื้นที่นำผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง โดยลงพื้นที่ในชุมชนเมืองแออัด
และตลาดที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ
วิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก โดยให้
ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงชื่อในใบยินยอมทำการวิจัย และแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น   
การบันทึกข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิจัยในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อและไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต ไม่ มีผล
ต่อประโยชน์ที่จะได้รับในชุมชน และไม่มีผลต่อการประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้การเข้าถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้วิจัย
และผู้ประสานงานทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และทำแบบคัดกรองความเสี่ยงในระบบ CM CHANA เมื่อ
ผลการคัดกรองไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงเข้าพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 โดยการวัดอุณหภูมิ  
ซักประวัติความเสี่ยง ประเมินอาการของโรคโควิด-19 หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ติดเชื้อจะถูกคัดออก
จากการวิจัยตามเกณฑ์การคัดออก นอกจากนี้ผู้วิจัยดำเนินการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่    
การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ 
และการจัดเตรียมสถานที่ที่ระบายอากาศได้ดี และการรับเอกสารกลับจากสถานที่ดำเนินการวิจัยที่พบว่ามีการ
แพร่ระบาดมาก ผู้วิจัยดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
ตามท่ีอธิบายไว้ข้างต้น 
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3.1.2 ในการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยทำการนัดหมายวันเวลาและ
สถานที่ตามที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก โดยสถานที่ที่ทำการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นสถานที่ที่มี
ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งอาจอยู่ในชุมชนหรือห้องประชุมในโรงแรม และ
ทำการสนทนากลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
เชียงใหม่ โดยการสนทนากลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยจะเริ่มต้นโดยคำถามกว้าง ๆ หลังจากนั้นดำเนินการ
สนทนากลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคำถามการสนทนากลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับการสนทนากลุ่ม 
ผู้วิจัยทำการสนทนากลุ่ม รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง โดยใช้เวลาประมาณ 30–50 นาทีต่อครั้ง ส่วนการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้ให้สัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ 30–50 นาทีต่อครั้ง การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายสิ้นสุดลง ผู้วิจัยทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เมื่อพบว่าข้อมูลอ่ิมตัว (saturation) คือ ไม่มีข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมจากข้อมูลที่มีอยู่
เดิมจะหยุดทำการสัมภาษณ์ 

3.2 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมือง
แออัดและตลาด  

3.2.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

3.2.1.1 ผู้ประสานงานในพื้นที่นำผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง โดยลงพื้นที่ในชุมชน
เมืองแออัดและตลาดที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือแนะนำตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการและขั้นตอนการ
ดำเนินการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามและขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงชื่อในใบยินยอมทำการวิจัย และแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้นำมาใช้เพ่ือ
การวิจัยเท่านั้น การบันทึกข้อมูลและนำเสนอข้อมูลการวิจัยในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อและไม่มีผลต่อการ
ดำเนินชีวิต และไม่มีผลต่อประโยชน์ที่จะได้รับในชุมชน โดยเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยและแบบสอบถามถูก
บรรจุแยกซอง เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างรายใด และข้อมูลที่ได้ถูกเก็บเป็นความลับ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสามารถตอบแบบสอบถามในสถานที่และเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก ทั้งนี้การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย
ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู ้ว ิจัยและ              
ผู้ประสานงานทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และทำแบบคัดกรองความเสี่ยงในระบบ CM CHANA เมื่อผล
การคัดกรองไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จึงเข้าพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับอาสาสมัครที่
ยินดีตอบแบบสอบถามได้รับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยการวัดอุณหภูมิ ซักประวัติความเสี่ยง ประเมิน
อาการของโรคโควิด-19 หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ติดเชื้อจะถูกคัดออกจากการวิจัยตามเกณฑ์การคัด
ออก นอกจากนี้ผู้วิจัยดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้น
ระยะห่างทางสังคม การเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ และการจัดเตรียมสถานที่ที่ระบาย
อากาศได้ด ี 

3.2.1.2 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ตอบคำถามแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามและ
เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยในซองและปิดผนึก โดยเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยและแบบสอบถามถูกบรรจุแยก
ซอง เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างรายใด และข้อมูลที่ได้ถูกเก็บเป็นความลับ และผู้ประสานงาน
มารบัเอกสารแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจัยให้ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ 

3.2.1.3 ผู้ประสานงานส่งต่อข้อมูลแบบสอบถามจากกรุงเทพมหานครมาเชียงใหม่ 
ทางไปรษณีย์ โดยการลงทะเบียนเพื่อให้สามารถติดตามพัสดุ และป้องกันการสูญหาย เมื่อผู้วิจัยได้รับเอกสาร
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กลับคืนจากสถานที่ดำเนินการวิจัยที่พบว่ามีการแพร่ระบาดมาก ผู้วิจัยสวมถุงมือก่อนหยิบเอกสารออกจากซอง
ที่ได้รับมาจากกลุ่มตัวอย่าง และทำความสะอาดมือหลังถอดถุงมือไว้  

3.2.1.4 หลังจากนั้นผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือ
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.2.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยดำเนินการเช่นเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์   
เชิงลึก  

การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ผู้วิจัยจะนำผลที่ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ มาพัฒนารูปแบบการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะเน้นการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด
เชียงใหม่ โดยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักการแพทย์ อสส. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน 
เจ้าหน้าที ่สาธารณสุข ผู ้จ ัดการ/เจ้าของตลาด และผู ้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธ ิ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้จัดการ/เจ้าของตลาด 
และผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการตามแนวคิดของโคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ ในขั้นตอนที่ 1-3 
ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแกน
นำสำคัญ ร่วมประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อกำหนดความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และร่วมการตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
ตัดสินใจในการวางแผนการดำเนินงาน และตัดสินใจในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคโควิด-19 ไปใช้ 

1.1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย 
ผู้แทนสำนักการแพทย์ อสส. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

1.2 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย สมาชิก
สภาเทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

1.3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/
ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 

1.4 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/
ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 
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2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (implementation) ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นแกน
นำสำคัญ ร่วมประชุมกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ได้รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมกันกำหนดบทบาทหน้าที่ และตามความสามารถของคนใน
ชุมชนด้วยความเต็มใจ เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารจัดการ และการประสานงาน เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนสูงสุด  

2.1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย ผู้แทน
สำนักการแพทย์ อสส. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

2.2 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 
อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

2.3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/
ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 

2.4 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/ผู้จัดการตลาด 
คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (benefits) ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแกนนำ
สำคัญ ร่วมประชุมกลุ่มระดมสมองเพื่อพิจารณาประโยชน์ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อสังคม ต่อชุมชน และต่อตนเอง  

3.1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาประโยชน์
ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย ผู้แทน
สำนักการแพทย์ อสส. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

3.2 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาประโยชน์ของ
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด ประกอบด้วย สมาชิก
สภาเทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

3.3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาประโยชน์
ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/
ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 

3.4 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาประโยชน์ของ
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของตลาด/
ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ 
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3.3 ระยะที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดและตลาด ซึ่งผู ้วิจัยดำเนินการตามแนวคิดของโคเฮน และ 
อัฟฮอฟฟ์ ในขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ดังนี้  

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างข้างต้นมีส่วนร่วมในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
นำรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไปใช้ โดยการสนทนากลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ข้อดี
และข้อเสีย แล้วนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปประยุกต์ในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ให้เหมาะสมต่อไป โดยดำเนินการดังนี้ 

3.3.1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด 
ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักการแพทย์ อสส. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

3.3.2 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับชุมชนเมืองแออัด 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

3.3.3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย 
เจ้าของตลาด/ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้า
แม่ค้า และผู้ซื้อ 

3.3.4 จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสำคัญที่มีส่วนร่วมในการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับตลาด ประกอบด้วย เจ้าของ
ตลาด/ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และ
ผู้ซื้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อบุคคล
ทั่วไป และการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทัศนคติเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการ
เยียวยาของรัฐบาล สุขภาพจิต และความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัย 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ
บุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยนำข้อมูลมาทดสอบการกระจายตัวของข้อมูล โดยใช้สถิติโคโมโกรอฟ-สเมอร
นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) พบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบไม่ปกติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเพียร์แมน (Spearman rank correlation  coefficient) และกำหนดระดับของ
ความสัมพันธ์ ดังนี้ (รัตน์ศิริ ทาโต, 2551) 
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         > 0.70   หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
         0.30 - 0.70  หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
         < 0.30    หมายถึง  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
         0  หมายถึง  ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis [CFA]) ในการยุบรวมตัว

แปรที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของคนในชุมชนเมืองแออัด  
4. วิเคราะห์ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ตาม domain ในภาพรวม จำแนก

ตามจังหวัดและกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model 
[SEM])  

5. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา ได้แก่ การถอดเทปจาก
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มชนิดคำต่อคำ (transcribing verbatim) จัดระบบและจำแนกประเภทของข้อมูล
ให ้เป ็นหมวดหมู ่ ทำการให้รห ัส (coding) การตีความข้อมูล ( interpreting data) และสร ้างข ้อสรุป 
กระบวนการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลทุกขั้นตอนโดยมีการปรึกษาหารือ ทำข้อตกลงกับทีมวิจัย เพื่อให้ได้
ข้อสรุปเป็นแนวทางเดียวกัน  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2564 ถึงธันวาคม 2565 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนที่อาศัย
อยู ่ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดของจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ,000 คน ได้รับ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลกลับคืน จำนวน 1 ,996 คน คิดเป็นร้อยละ 99.8 และการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมือง
แออัดและตลาดในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 จำนวน 209 คน แบ่งเป็นการสนทนากลุ่ม จำนวน 124 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 85 
คน หลังจากนั้นนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาทดสอบความเป็นไปได้ โดยการสนทนากลุ่ม จำนวน 120 คน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอในรูปแบบของการบรรยาย และตารางประกอบการบรรยาย แบ่งออกเป็น 15 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2 ความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 

และการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  
ส่วนที่ 6 ทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
ส่วนที่ 7 การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19  
ส่วนที่ 8 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 
ส่วนที่ 9 สุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ส่วนที่ 10 ความเข้มแข็งของชุมชน 
ส่วนที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ส่วนที่ 12 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ส่วนที่ 13 ลำดับระยะของการติดเชื้อโรคโควิด-19 การดำเนินงานของรัฐบาล และการปฏิบัติของ

ประชาชนตามช่วงเวลา 
ส่วนที่ 14 พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ส่วนที่ 15 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมือง

แออัด  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นที่และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลพื้นที่และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1.1 ข้อมูลพ้ืนที่ 
1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

1.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 
 

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาใน
ชุมชนเมืองแออัดและตลาด ซึ่งตลาดทุกแห่งที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นตลาดสด สรุปข้อมูลสำคัญของพื้นที่  
ที่ทำการศึกษาดังตารางที่ 1-3 และภาคผนวก ข 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทั่วไป 
ชุมชนเมืองแออัดกรุงเทพมหานคร 

ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ชุมชน 6 ชุมชน 7 ชุมชน 8 ชุมชน 9  ชุมชน10 

จำนวนครอบครัว 63 98 185 730 45 122 415 76 600 139 
บ้านท้ังหมด  59 98 184 605 45 122 407 76 509 80 
บ้านท่ีมีทะเบียนบ้าน  59 98 164 305 45 108 407 76 509 70 
บ้านท่ีไม่มีทะเบียนบ้าน  0 0 20 300 0 14 0 0 0 10 
จำนวนประชากร 301 595 727 1,886 180 648 1,135 166 3,800 410 
เพศ           

หญิง 158 272 348 945 110 340 735 72 1,990 220 
ชาย 143 323 379 941 70 308 400 94 1,810 190 

อายุ (ปี)           
≤ 6 13 57 5 130 15 20 35 9 70 30 
7-15 33 114 35 230 20 16 160 19 149 35 
16-25 47 143 80 289 25 18 203 53 1,227 18 
26-60 153 256 300 971 80 554 380 56 1,623 290 
> 60 55 25 307 266 40 40 357 29 731 37 

แกนนำชุมชน NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
อสส. NA NA 5 NA 3 NA NA NA NA NA 
กลุ่มเปราะบาง (กลุม่ 608) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
คนพิการ 0 5 3 18 0 6 7 1 5 0 
ระดับการศึกษา           

ประถมศึกษา 80 60 300 364 60 29 249 16 900 283 
มัธยมศึกษา 92 90 150 374 44 240 260 22 820 15 
อาชีวศึกษา 38 42 100 550 5 25 245 15 380 10 
ปริญญาตร ี 30 108 20 96 10 10 156 18 630 10 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 30 0 6 0 0 5 14 220 7 
กำลังศึกษา 36 180 60 327 36 354 167 69 567 20 
ไม่ได้ศึกษา 12 30 10 73 15 45 18 3 230 50 
เด็กก่อนวัยเรยีน 12 60 6 96 10 5 35 9 53 15 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 
ชุมชนเมืองแออัดกรุงเทพมหานคร 

ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ชุมชน 6 ชุมชน 7 ชุมชน 8 ชุมชน 9 ชุมชน 10 

อาชีพ           
รับราชการ 20 60 10 13 3 2 18 3 409 0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 60 0 35 4 3 20 5 227 0 
รับจ้าง 32 180 120 965 43 554 923 95 1,052 160 
ค้าขาย 55 180 150 233 30 15 120 23 1,200 150 
ไม่มีงานทำ  83 60 10 212 80 80 24 10 62 100 
ไม่ระบ ุ  96 60 0 428 20 0 30 30 850 0 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน           
< 5,000 4 5 60 185 0 NA 0 45 0 0 
5,000 - 10,000 7 20 50 235 5 NA 21 11 20 150 
10,001 - 15,000 20 27 0 205 15 NA 54 6 22 200 
15,001 - 20,000 14 20 0 50 15 NA 257 6 36 60 
20,001 - 25,000 8 14 0 15 0 NA 28 2 66 0 
25,001 - 30,000 4 7 0 15 5 NA 25 6 240 0 
> 30,001  2 5 0 25 5 NA 30 0 220 0 

ศาสนา           
พุทธ  301 576 707 535 180 654 868 166 3,712 410 
อิสลาม 0 12 20 50 0 0 267 0 15 0 
คริสต ์  0 12 0 20 0 0 0 0 73 0 

ข้อมูลด้านที่อยู ่           
เช่าท่ีดิน  0 0 164 0 0 0 10 0 98 0 
เช่าบ้าน 0 59 100 0 5 0 62 0 207 0 
บุกรุก 0 0 0 605 10 135 20 0 1 80 
บ้านและที่ดินของตนเอง 59 39 0 0 30 3 315 76 203 0 

หมายเหตุ: NA = Not applicable (ไม่มีข้อมูล) 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุมชนเมืองแออัดกรุงเทพมหานครมี 63-730 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มี
ทะเบียนบ้าน ยกเว้นชุมชนที่ 4 ที่ไม่มีทะเบียนบ้านเกือบครึ่งหนึ่ง จำนวนประชากรอยู่ระหว่าง 301-3,800 คน 
ชุมชนส่วนใหญ่มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานมีอายุอยู่ระหว่าง 26-60 ปี 
ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และบางส่วนไม่ได้ร ับการศ ึกษา  
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย และบางส่วนไม่มีงานทำ ส่วนมากมีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน     
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเช่า และบางชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่บุกรุก (ชุมชนที่ 4 และ 
6) 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลทั่วไป 
ชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่ 

ชุมชน 1 ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ชุมชน 6 ชุมชน 7 ชุมชน 8 ชุมชน 9  ชุมชน10 

จำนวนครอบครัว 326 706 139 251 193 113 400 985 346 415 
จำนวนประชากร (คน) 860 1,487 393 633 529 326 790 1,658 1,281 652 
เพศ           

หญิง 453 810 198 339 278 168 434 917 657 345 
ชาย 407 677 195 294 251 158 356 741 624 307 

แกนนำชุมชน NA NA 10 7 30 28 9 9 NA NA 
อสม. 20 17 15 7 13 19 18 22 29 NA 
กลุ่มเปราะบาง (กลุม่ 608) 143 192 69 285 81 82 123 360 175 NA 
คนพิการ 12 17 4 3 4 5 11 15 5 NA 

หมายเหตุ: NA = Not applicable (ไม่มีข้อมูล) 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่มี 113-985 ครัวเรือน จำนวนประชากรอยู่

ระหว่าง 326-1,658 คน ชุมชนส่วนใหญ่มีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีแกนนำชุมชนอยู่ระหว่าง 7-30 
คน อสม. อยู่ระหว่าง 7-29 คน 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานของตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตลาด แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ 

เปิดทำการ 
ปี พ.ศ. 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

จำนวนแผง 
มาตรฐาน

ตลาดสดน่าซื้อ 
กรุงเทพมหานคร 
 ตลาดสด อ.ต.ก. จตุจักร จตุจักร 2517 6,500  608 ระดับดีเด่น 
 ตลาดหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ NA NA NA NA 
 ตลาดบางกะปิ คลองจั่น บางกะปิ 2507 8,016 689 NA 
 ตลาดยิ่งเจริญ อนุสาวรีย์ บางเขน 2498 48,000 1,700 ระดับดีมาก 
 ตลาดห้วยขวาง สามเสนนอก ห้วยขวาง NA NA NA NA 
 ตลาดประตูน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี NA NA NA NA 
 ตลาดสามย่าน วังใหม่ ปทุมวัน 2508 6,400 NA NA 
 ตลาดคลองเตย คลองเตย คลองเตย NA NA NA NA 
 ตลาดวังหลัง ศิริราช บางกอกน้อย NA NA NA NA 
 ตลาดโพธิสุวรรณ นวลจันทร์ บึงกุ่ม NA NA NA NA 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตลาดวโรรส ช้างม่อย เมือง 2480 2,000 400 ระดับดีมาก 
 ตลาดต้นลำไย ช้างม่อย เมือง 2475 3,200   600 ระดับดีมาก 
 ตลาดบ้านท่อ ป่าตัน  เมือง 2540 4,000 113 ระดับดีมาก 
 ตลาดเมืองใหม่ ช้างม่อย เมือง 2518 5,210   450 NA 
 ตลาดสันป่าข่อย วัดเกต  เมือง 2543 10,400   250 ระดับดีมาก 
 ตลาดประตูเชียงใหม่ พระสิงห์  เมือง 2500 4,140  250 ระดับดีมาก 
 ตลาดต้นพยอม สุเทพ เมือง 2525 2,425   116 ระดับดี 
 ตลาดช้างเผือก ช้างเผือก  เมือง 2525 400   104 ระดับดี 
 ตลาดศิริวัฒนา ช้างเผือก  เมือง 2512 3,280  150 ระดับดีมาก 
 ตลาดประตูก้อม หายยา  เมือง 2538 1,200 90 ระดับดี 

หมายเหตุ: NA = Not applicable (ไม่มีข้อมูล) 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเปิดทำการแตกต่าง
กัน โดยตลาดที่เปิดทำการมานานกว่า 60 ปี คือ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย และตลาดประตูเชียงใหม่ 
ซึ่งตลาดทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อในระดับดี 
ถึง ดีมาก 
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 ส่วนที่ 1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดของ
กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังในตารางที่ 4-7 

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามจังหวัด เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา 
และโรคประจำตัว (n=1,996) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
จังหวัดที่พักอาศัย   

เชียงใหม่ 1,000 50.1 
กรุงเทพมหานคร 996 49.9 

เพศ   
ชาย 1,219 61.1 
หญิง 777 38.9 

อายุ (ปี)   
≤ 30 535 26.8 
31-40 363 18.2 
41-50 374 18.7 
51-60 391 19.6 
> 60 333 16.7 
อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 43.8 (15.9) ปี ค่ามัธยฐาน 43.0 ปี พิสัย 18-90 ปี 

อาชีพ   
รับจ้าง 640 32.1 
ค้าขาย/ธุรกิจ 427 21.4 
พนักงานบริษัท 277 13.9 
ข้าราชการบำนาญ 195 9.8 
รับราชการ 149 7.5 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 133 6.7 
นักเรียน/นักศึกษา 99 5.0 
รัฐวิสาหกิจ 49 2.5 
เกษตรกร 27 1.4 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 466 23.3 
มัธยมศึกษา 653 32.7 
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 263 13.2 
ปริญญาตรี 574 28.8 
สูงกว่าปริญญาตรี 40 2.0 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ศาสนา   
พุทธ  1,768 88.6 
อิสลาม 184 9.2 
คริสต์  44 2.2 

โรคประจำตัว   
ไม่มีโรคประจำตัว 1,618 81.1 
มีโรคประจำตัว (ตอบได้มากกว่า 1 โรค n=455)  378 18.9 
      โรคหัวใจและหลอดเลือด 167 36.7 
      โรคเบาหวาน     166 36.5 

โรคอ้วน 41 9.0 
โรคมะเร็ง 32 7.0 
โรคหลอดเลือดสมอง 19 4.2 
โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 13 2.9 
โรคไตวายเรื้อรัง 7 1.5 
โรคภูมิแพ้ 7 1.5 
โรคแพ้ภูมิตัวเอง 1 0.2 
โรคหอบหืด 1 0.2 
โรคจิต 1 0.2 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

 จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 50.1 และ 
49.9 เป็นเพศชายมากที่สุดร้อยละ 61.1 มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีมากที่สุดร้อยละ 26.8 โดยมีอายุ
เฉลี่ย 43.8 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 32.1 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดร้อยละ 
32.7 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดร้อยละ 88.6 และมีโรคประจำตัวเพียงร้อยละ 18.9 โดยโรคประจำตัวที่พบ
มากที่สุดคือ โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 36.7 รองลงมาคือ โรคเบาหวานร้อยละ 36.5 
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ตารางท่ี 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามจำนวนสมาชิก พื้นที่บ้าน ฐานะทางครอบครัว และ
การได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล (n=1,996) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน (คน)   

1-5  1,776 89.0 
5-10  215 10.8 
>10 5 0.3 

จำนวนสมาชิกเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.0 (2.0) คน ค่ามัธยฐาน 3.0 คน พิสัย 1-11 คน 
สมาชิกอายุไม่เกิน 1 ปี (คน)   

ไม่มี 1,867 93.5 
มี 129 6.5 

1-2  108  83.7  
3-4  19 14.7  
5-6  2 1.6 

สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป (คน)   
ไม่มี 1,222 61.2 
มี 774 38.8 

1-2 คน 738 95.3 
3-4 คน 36 4.6 

สมาชิกท่ีเป็นหญิงตั้งครรภ์ (คน)   
ไม่มี 1,985   99.4 
มี 11 0.6 

สมาชิกท่ีเป็นโรคเรื้อรัง (คน)   
ไม่มี 1,833 91.8 
มี  163 8.2 

1-2  145 89.0 
3-4  17 10.4 
5-6  1 0.6 

สมาชิกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้รับการรักษา (คน)   
ไม่มี     1,981   99.2  
มี  15     0.8 

1-2  14 93.3 
3-4  1 6.7 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ   
เพียงพอ  1,594 79.9 
ไม่เพียงพอ  402 20.1 

หน้ากากอนามัย   
เพียงพอ  1,595 79.9 
ไม่เพียงพอ  401 20.1 

บ้านมีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม   
เพียงพอ 1,409 70.6 
ไม่เพียงพอ 587 29.4 

มีห้องที่สามารถกักตัวสมาชิก   
มี  1,009 50.6 
ไม่มี ไปกักตัวที่ 987 49.4 

โรงพยาบาลของรัฐที่รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 344 34.9 
โรงพยาบาลสนาม 336 34.0 
ศูนย์พักคอยในชุมชน 151 15.3 
โรงแรมสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 126 12.8 
ศูนย์พักคอยนอกชุมชน 30 3.0 

เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นในชุมชน ฐานะทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง   

  

เหมือนคนส่วนใหญ่    1,766 88.5 
แย่กว่าคนส่วนใหญ่   137 6.9 
ดีกว่าคนส่วนใหญ่   93 4.7 

สมาชิกได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19    
ไม่มี 1,471 73.7 
มี  525 26.3 

1-2  420 80.0 
3-4  81 15.4 
5-6  22 4.2 
7-8  2 0.4 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

จำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด (บาท) 

  

≤1,000  24 4.6 
1,001-10,000  320 61.9 
10,001-20,000  128 24.8 
20,001-30,000  33 6.4 
>30,000 12 2.3 

จำนวนเงินที่ได้เฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 10,800.6 (9,254.5) บาท ค่ามัธยฐาน 9,000 บาท  
พิสัย 200-60,000 บาท 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-5 คน มากที่สุดร้อยละ 89.0 โดยมี
สมาชิกเฉลี่ย 3.3 คน ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัวที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี  ร้อยละ 6.5 และมีสมาชิกใน
ครอบครัวอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ร้อยละ 38.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
และหน้ากากอนามัยพอใช้ร้อยละ 79.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพ้ืนที่บ้านเพียงพอสำหรับการเว้นระยะห่างทาง
สังคมร้อยละ 70.6 หากมีสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโรคโควิด-19 มีห้องที่กักตัวร้อยละ 50.6 คิดว่ามีฐานะทาง
เศรษฐกิจเหมือนคนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 สมาชิกในครอบครัวได้รับการเยียวยาร้อยละ 26.3 โดยครอบครัวที่
ได้รับการเยียวยาส่วนใหญ่ได้รับการเยียวยาจำนวน 1-2 คนต่อครอบครัวร้อยละ 80.0 และได้รับเงินเยียวยา 
มากกว่า 1,001-10,000 บาทมากที่สุดร้อยละ 61.9  
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ตารางที ่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ ่มตัวอย่าง จำแนกตามการรับรู ้การติดเชื ้อ การรับรู ้การกักกัน  
โรคโควิด-19 และแหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร (n=1,996)  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน (คน)   

ไม่มี 562 28.2 
ไม่ทราบ 148 7.4 
มี  1,286 64.4 

1-20 211  16.4  
21-40 29 2.2  
41-60 5 0.4  
> 60 19 1.5 
ไม่ระบุจำนวน 1,022 79.5  

ผู้ถูกกักตัวหรือกักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรคโควิด-19  
ในชุมชน (คน) 

  

ไม่มี 700 35.1 
ไม่ทราบ 184 9.2 
มี 1,112 55.7 

1-20 168  15.1  
21-40 12 1.1  
41-60 3 0.3  
> 60 7 0.6  
ไม่ระบุจำนวน 922 82.9  

พ้ืนที่สาธารณะที่ให้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชน   
ไม่มี 959 48.0 
มี  1,037 52.0 

พ้ืนที่สาธารณะสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19    
ไม่มี 1,720 86.2 
มี  276 13.8 

ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในครอบครัว (คน)   
ไม่มี 1,709 85.6 
มี 287 14.4 

1-3 97 33.8  
4-6 16 5.6  
> 6 1 0.3  
ไม่ระบุจำนวน 173 60.3  
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

ผู้ถูกกักตัวหรือกักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรค 
โควิด-19 ในครอบครัว (คน) 

  

ไม่มี 1,718 86.1 
มี 278 13.9 

1-3 94 33.8  
4-6 20 7.2 
> 6 1 0.4 
ไม่ระบุจำนวน 163 58.6 

แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19   
สื่อโทรทัศน์ 912 45.7 
เฟซบุ๊ก 545 27.3 
ไลน ์ 142 7.1 
เว็บไซต์ 89 4.5 
อสส./อสม. 67 3.4 
ยูทูป 63 3.2 
หนังสือพิมพ์ 39 2.0 
สมาชิกในครอบครัว 36 1.8 
บุคลากรสุขภาพ 32 1.6 
สื่อวิทยุ 24 1.2 
ผู้นำชุมชน 24 1.2 
โปสเตอร์ให้ความรู้ 8 0.4 
เพ่ือนบ้าน 8 0.4 
เพ่ือนร่วมงาน 6 0.3 
ผู้นำทางศาสนา 1 0.1 

วิธีการที่คิดว่าป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุด   
การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน 1,098 55.0 
การฉีดวัคซีน 371 18.6 
การเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร 229 11.5 
ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด 194 9.7 
การทำความสะอาดมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคหรือ 

ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
94 4.7 

การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือสถานที่
สาธารณะ 

5 0.3 

การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ 5 0.3 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป      จำนวน       ร้อยละ 

ความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด-19 ปี พ.ศ. 2564    
เหมือนเดิม 1,110 55.6 
เพ่ิมข้ึน 563 28.2 
ลดลง 323 16.2 

การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ปี พ.ศ. 2564    
เพ่ิมข้ึน 1,165 58.4 
เหมือนเดิม 749 37.5 
ลดลง 82 4.1 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่ามีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19    
ในชุมชนเพียงร้อยละ 64.4 และ 55.7 ตามลำดับ ในชุมชนมีพื้นที่สาธารณะที่ให้ทำกิจกรรมร่วมกันและที่ใช้
ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ร้อยละ 52.0 แต่ไม่มีพ้ืนที่ในการใช้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ร้อยละ 86.2 และส่วนใหญ่
ไม่มีผู้เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในครอบครัวและไม่มีผู้ถูกกักกันโรคโควิด-19 ในครอบครัวร้อยละ 85.6 และ 
86.1 กลุ่มตัวอย่างเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุดร้อยละ 45.7 
รองลงมาคือ เฟซบุ๊กร้อยละ 27.3 และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ดี
ที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 55.0 และความรุนแรงของสถานการณ์โรคโควิด -19 ปี พ.ศ. 2565 
เหมือนกับปี พ.ศ. 2564 มากที่สุดร้อยละ 55.6 และมีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 58.4 
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ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความพึงพอใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ  
โรคโควิด-19 (n=1,996)  

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน 
 (ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

การให้ข้อมูล 287(14.4) 601(30.1) 834(41.8) 180(9.0) 94(4.7) 
การบริการฉุกเฉิน 204(10.2) 570(28.6) 901(45.1) 211(10.6) 110(5.5) 
การรักษาพยาบาล 235(11.8) 746(37.4) 793(39.7) 147(7.4) 75(3.8) 
การฉีดวัคซีน 409(20.5) 755(37.8) 637(31.9) 144(7.2) 51(2.6) 
การประกาศปิดพ้ืนที่ 244(11.2) 525(26.3) 843(42.2) 285(14.3) 119(6.0) 
นโยบายรักษาระยะห่าง 328(16.4) 627(31.4) 803(40.2) 166(8.3) 72(3.6) 
การควบคุมการแพร่เชื้อโดยส่วนราชการ 294(14.7) 626(31.4) 803(40.2) 104(8.7) 99(5.0) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ระดับ
ปานกลางมากที่สุด ในประเด็นการให้ข้อมูลร้อยละ 41.8 การพยาบาลฉุกเฉินร้อยละ 45.1 การรักษาพยาบาล
ร้อยละ 39.7 การประกาศปิดพ้ืนที่ร้อยละ 42.2 นโยบายรักษาระยะห่างร้อยละ 40.2 และการควบคุมการแพร่
เชื้อโดยส่วนราชการร้อยละ 40.2 ตามลำดับ แต่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มากที่สุดในประเด็น
การบริหารจัดการเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในการฉีดวัคซีนร้อยละ 37.8 

ส่วนที่ 1.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
เมืองแออัดในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันโรค
โควิด-19 จำนวน 209 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทำการสนทนากลุ่ม จำนวน 57 คน 
สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 39 คน กลุ่มตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ทำการสนทนากลุ่ม จำนวน 67 คน และ
สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 46 คน ประกอบด้วย ผู ้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสส./อสม. ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ ผู ้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด 
คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด   
ดังตารางที ่8 

ส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 120 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 49 คน กลุ่มตัวอย่าง
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 71 คน ประกอบด้วย ผู ้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แพทย์ระบาดวิทยา  อสส./อสม. ผ ู ้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู ้จ ัดการตลาด 
คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 8 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
โควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด จำแนกตามจังหวัด เพศ อายุ และสถานภาพทางสังคม (n=209) 

ข้อมูลทั่วไป 

กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 
รวม ชุมชนเมืองแออัด ตลาด ชุมชนเมือง

แออัด 
ตลาด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การสนทนากลุ่ม (n=124)           

เพศ           
หญิง 21 16.9 19 15.3 24 19.4 28 22.6 92 74.2 
ชาย 9 7.3 8 6.5 8 6.5 7 5.6 32 25.8 

อายุ (ปี)           
≤ 30 3 2.4 4 3.2 1 0.8 2 1.6 10 8.1 
31-40 4 3.2 3 2.4 1 0.8 9 7.3 17 13.7 
41-50 3 2.4 7 5.6 10 8.1 9 7.3 29 23.4 
51-60 6 4.8 9 7.3 12 9.7 8 6.5 35 28.2 
> 60 14 11.3 4 3.2 8 6.5 7 5.6 33 26.6 

อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 51.3 (12.6) ปี ค่ามัธยฐาน 52.0 ปี พิสัย 18 -77 ปี 
สถานภาพทางสังคม           

อสส./อสม. 14 11.3   16 12.9   30 24.2 
คนในชุมชน 16 12.9   16 12.9   32 25.8 
คณะกรรมการบริหาร

จัดการตลาด 
  7 5.6   12 9.7 19 15.3 

พ่อค้าแม่ค้า   10 8.1   12 9.7 22 17.7 
ผู้ซื้อ   10 8.1   11 8.9 21 16.9 

รวม 30 24.2 27 21.8 32 25.8 35 28.2 124 100.0 
           

การสัมภาษณ์เชิงลึก (n=85)           
เพศ           

หญิง 17 20.0 14 16.5 18 21.2 19 22.4 68 80.0 
ชาย 4 4.7 4 4.7 6 7.1 3 3.5 17 20.0 

อายุ (ป)ี           
≤ 30 2 2.4 3 3.5 1 1.2 1 1.2 7 8.2 
31-40 3 3.5 2 2.4 1 1.2 6 7.1 12 14.1 
41-50 2 2.4 4 4.7 7 8.2 6 7.1 19 22.4 
51-60 5 5.9 5 5.9 8 9.4 5 5.9 23 27.1 
> 60 9 10.6 4 4.7 7 8.2 4 4.7 24 28.2 

อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 50.1 (11.5) ปี ค่ามัธยฐาน 51.0 ปี พิสัย 18-76 ปี 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
รวม ชุมชนเมืองแออัด ตลาด ชุมชนเมือง

แออัด 
ตลาด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
สถานภาพทางสังคม           

ผู้แทนสำนักการแพทย์/
สมาชิกสภาเทศบาล  

1 1.2   2 2.4   3 3.5 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 2.4   2 2.4   4 4.7 
อสส./อสม. 5 5.9   8 9.4   13 15.3 
ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ 2 2.4   1 1.2   3 3.5 
ผู้นำชุมชน 3 3.5   3 3.5   6 7.1 
คนในชุมชน 8 9.4   8 9.4   16 18.8 
เจ้าของตลาด/ผู้จัดการ

ตลาด 
  3 3.5   5 5.9 8 9.4 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาด 

  3 3.5   3 3.5 6 7.1 

เจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบตลาด 

  2 2.4   2 2.4 4 4.7 

พ่อค้าแมค่้า   6 7.1   6 7.1 12 14.1 
ผู้ซื้อ   4 4.7   6 7.1 10 11.8 

รวม 21 24.7 18 21.2 24 28.2 22 25.9 85 100.0 
  

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
โควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด โดยกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.2 มีอายุ 
51-60 ปีมากที่สุดร้อยละ 28.2 โดยมีอายุเฉลี่ย 51.3 ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเป็นคนในชุมชนร้อยละ 25.8 
รองลงมาคือ อสส./อสม. ร้อยละ 24.2 คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 80.0 มีอายุมากกว่า 60 ปีมากที่สุดร้อยละ 28.2 โดยมีอายุเฉลี่ย 50.1 ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเป็นคนใน
ชุมชนร้อยละ 18.8 รองลงมาคือ อสส./อสม. ร้อยละ 15.3  
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ตารางท่ี 9 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด จำแนกตามจังหวัด เพศ อายุ และสถานภาพทางสังคม (n=120) 

ข้อมูลทั่วไป 

กรุงเทพมหานคร  เชียงใหม่ 
รวม ชุมชนเมืองแออัด ตลาด ชุมชนเมือง

แออัด 
ตลาด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
เพศ           

หญิง 19 15.8 17 14.2 40 33.3 15 12.5 91 75.8 
ชาย 9 7.5 4 3.3 12 10.0 4 3.3 29 24.2 

อายุ (ปี)           
≤ 30 9 7.5 5 4.2 0 0.0 1 0.8 15 12.5 
31-40 5 4.2 5 4.2 2 1.6 6 5.0 18 15.0 
41-50 5 4.2 4 3.3 8 6.6 8 6.6 25 20.8 
51-60 8 6.6 5 4.2 16 13.3 2 1.6 31 25.8 
> 60 1 0.8 2 1.6 26 21.6 2 1.6 31 25.8 

อายุเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 49.5 (13.4) ปี ค่ามัธยฐาน 52.0 ปี พิสัย 20 -73 ปี 
สถานภาพทางสังคม           

ผู้แทนสำนักการแพทย์/
สมาชิกสภาเทศบาล  

0 0.0   3 2.5   3 2.5 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 5.0   4 3.3   10 8.3 
แพทย์ระบาดวิทยา 1 0.8   1 0.8   2 1.6 
อสส./อสม. 1 0.8   30 25.0   31 25.8 
ผู้นำชุมชน 0 0.0   10 8.3   10 8.3 
คนในชุมชน 20 16.7   4 3.3   24 20.0 
เจ้าของตลาด/ผู้จัดการ

ตลาด 
  0 0.0   0 0.0 0 0.0 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการตลาด 

  3 2.5   4 3.3 0 0.0 

เจ้าหน้าที่ในพื้นท่ีท่ี
รับผิดชอบตลาด 

  1 0.8   4 3.3 5 4.2 

พ่อค้าแมค่้า   4 3.3   6 5.0 14 11.7 
ผู้ซื้อ   13 10.9   5 4.2 21 17.5 

รวม 28 23.3 21 17.5 52 43.3 19 15.8 120 100.0 
 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด โดยการสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.8      
มีอายุ 51-60 ปี และมากกว่า 60 ปีมากที่สุดร้อยละ 25.8 โดยมีอายุเฉลี่ย 49.5 ปี ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเป็น 
อสส./อสม. ร้อยละ 25.8 รองลงมาคือคนในชุมชนร้อยละ 20.0  
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ส่วนที่ 2 ความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 10-12 

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 
ความกังวลต่อการฉีดวัคซีน เหตุผลที่ลังเลหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน วัคซีนที่ต้องการฉีด การกระจายวัคซีน และ
ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนทางเลือก (n=1,996) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน จำนวน ร้อยละ 
ความต้องการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หากได้รับสิทธิ์    

ต้องการฉีดทันที  1,063  53.3 
ต้องการฉีด แต่ขอศึกษาผลข้างเคียงก่อน  706  35.4 

       ไม่แน่ใจ  175  8.8 
ไม่ต้องการฉีด    52  2.6 

ความกังวลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   
ประสิทธิภาพของวัคซีน  633  31.7 
ผลข้างเคียงของวัคซีน  569  28.5 
ข้อมูลวัคซีนไม่ชัดเจน  360  18.0 
ยี่ห้อวัคซีนที่นำเข้าในปัจจุบัน  162  8.1 
ราคาของวัคซีน  95  4.8 

เหตุผลที่ลังเลหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน    
ไม่เชื่อว่าวัคซีนมปีระสทิธิภาพ  1,188  59.5 
อาการข้างเคียงทุกชนดิจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรก  374  18.7 
ประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีนหรือผู้ที่ฉีด  

เข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรง 
 270  13.5 

มีอาการป่วย เช่น มไีข้ หนาวสัน่ หายใจลำบาก อ่อนเพลียกลา้มเนื้อ   249  12.5 
ประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร อย่างรุนแรงหรือจนเป็น 

อันตรายต่อชีวิต 
 184  9.2 

ตรวจพบเชื้อโควิดในช่วง 10 วนัที่ผา่นมา  52  2.6 
ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมคิุ้มกันอยู่  51  2.6 
มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยา 

ป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ 
 45  2.3 

มีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรค  41  2.1 
มีอาการเก่ียวกับสมองหรือระบบประสาทอื่น ๆ  31  1.6 
ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร  24  1.2 
ประวัตไิด้รับเลือด หรือแอนตบิอดีสำหรับรักษาโรคโควดิ-19 ภายใน 90 วนั  10  0.5 
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ตารางที่ 10 (ต่อ)   
ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน จำนวน ร้อยละ 

วัคซีนที่ต้องการมากที่สุด   
ไฟเซอร์   676  33.9 
โมเดอร์นา   593  29.7 
ยี่ห้อใดก็ได้  251  12.6 
แอสตราเซเนกา   220  11.1 
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  115  5.8 
ซิโนฟาร์ม   55  2.8 
ซิโนแวค  44  2.2 
ไม่รู้จักเลย  30  1.5 
โนวาแวกซ์  12  0.6 

การกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19    
เพียงพอ  1,111  55.7 
ไม่เพียงพอ  610  30.6 
ไม่ทันเวลา  225  11.3 
ทันเวลา  50  2.5 

ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนทางเลอืก (บาท)   
ไม่ยินดีจ่าย  1,563  78.3 
ยินดีจ่าย  433  21.7 

≤ 500  160  37.0  
> 500-1000  146  33.7  
> 1000-1500  55  12.7  
> 1500-2000  39  9.0  
> 2000  33  7.6  

จำนวนเงินที่จ่ายได้เฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 1,100.9 (926.3) บาท ค่ามัธยฐาน 1,000 บาท  
พิสัย 100-10,000 บาท 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

 จากตารางที ่ 10 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างต้องการฉีดวัคซีนทันทีร้อยละ 53.3 มีความกังวลเกี ่ยวกับ
ประสิทธิภาพของวัคซีนมากที่สุดร้อยละ 31.7 เหตุผลที่ลังเลหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีนมากที่สุด คือ ไม่เชื่อว่า
วัคซีนมีประสิทธิภาพร้อยละ 59.5 มีความเห็นว่าการกระจายวัคซีนเพียงพอร้อยละ 55.7 และส่วนใหญ่ไม่ยินดี
จ่ายในการฉีดวัคซีนทางเลือกร้อยละ 78.3  
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ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และอาการ
ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (n=1,996) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับวัคซีน จำนวน ร้อยละ 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   

ไม่ได้รับ 146 7.3 
ได้รับ 1 เข็ม 85 4.3 
ได้รับ 2 เข็ม 836 41.9 
ได้รับมากกว่า 2 เข็ม 929 46.5 

ค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มที่ 1 (n=1,850)   
ไม่ได้ชำระเงิน 1,787 96.6 
ชำระเงิน 63 3.4 

ค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มที่ 2 (n=1,765)   
ไม่ได้ชำระเงิน 1,711 96.9 
ชำระเงิน 54 3.1 

ค่าใช้จ่ายวัคซีนเข็มที่ 3 (n=929)   
ไม่ได้ชำระเงิน 905 97.4 
ชำระเงิน 24 2.6 

อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19   
ไม่พบอาการ 472 23.6 
พบอาการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n=3,149) 1,524 76.4 

ไข ้ 774 24.6 
ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว 678 21.5 
ปวดกล้ามเนื้อ 512 16.3 
ปวดศีรษะ 381 12.1 
ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณท่ีฉีด 315 10.0 
เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 309 9.8 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง  79 2.5 
ท้องเสีย 37 1.2 
อาเจียน 36 1.1 
คลื่นไส้ 28 0.9 

ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ 
หลังจากฉีดวัคซีน 

  

เหมือนเดิม 853 42.7 
ลดลง 440 22.0 
เพ่ิมข้ึน  389 19.5 
ไม่แน่ใจ 314 15.7 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
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จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนมากกว่า 2 เข็มมากที่สุด
ร้อยละ 46.5 รองลงมา ได้รับวัคซีน 2 เข็มร้อยละ 41.9 ได้รับวัคซีน 1 เข็มร้อยละ 4.3 และไม่ได้รับวัคซีน 
ร้อยละ 7.3 ซึ่งหลังได้รับวัคซีน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.4 มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 คือ มีไข้มากที่สุดร้อยละ 38.6  และมีความเห็นว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่างจากเดิม ร้อยละ 42.7 

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (n=1,850) 

 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

 จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ยี่ห้อซิโนแวค มากที่สุดร้อยละ 53.9 
วัคซีนเข็มที่ 2 ยี่ห้อแอสตร้าเซเนก้า มากที่สุดร้อยละ 56.1 และวัคซีนเข็มที่ 3 ยี่ห้อไฟเซอร์ มากที่สุดร้อยละ 
55.3 
  

ยี่ห้อวัคซีน 

การได้รับวัคซีน 
เข็มท่ี 1 

(n=1,850) 
เข็มท่ี 2 

(n=1,765) 
เข็มท่ี 3 
(n=929) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ซิโนแวค 997(53.9) 413(23.4) 2(0.2) 
แอสตร้าเซเนกา้ 553(29.9) 990(56.1) 334(36.0) 
ซิโนฟาร์ม 180(9.7) 158(9.0) 14(1.5) 
ไฟเซอร์ 93(5.0) 182(10.3) 514(55.3) 
โมเดอร์นา 27(1.5) 22(1.2) 65(7.0) 
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังนี้ 3.1) การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับวัคซีน 
3.2) การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด 3.3) การปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนแตกต่างกัน และ 3.4) การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565) 

3.1 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง เปรียบเทียบก่อนและหลังการได้รับวัคซีน 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังการได้รับ
วัคซีน (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนได้รับวัคซีน หลังได้รับวัคซีน  

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ 
บางครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
ทุกครั้ง 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติ 
บางครั้ง 

ไม่
ปฏิบัติ 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัว
เมื่อออกจากบ้าน 

714 
(35.8) 

406 
(20.3) 

272 
(13.6) 

604 
(30.3) 

1,346 
(67.4) 

479 
(24.0) 

151 
(7.6) 

20 
(1.0) 

2. สวมหน้ากากอนามยั/หนา้กากผ้า เมื่อออก
นอกบ้าน 

1,792 
(89.9) 

162 
(8.1) 

36 
(1.8) 

3 
(0.2) 

1,733 
(86.8) 

230 
(11.5) 

32 
(1.6) 

1 
(0.1) 

3. ทำความสะอาดมือเมื่อคิดว่ามโีอกาสสมัผสั
เชื้อโรคหรือผู้ตดิเช้ือหรือผู้ทีม่ีความเสี่ยงสูง 

1,489 
(74.6) 

401 
(20.1) 

102 
(5.1) 

4 
(0.2) 

1,473 
(73.8) 

446 
(22.3) 

77 
(3.9) 

0 
(0.0) 

4. เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 
อย่างน้อย 1-2 เมตร 

680 
(34.1) 

509 
(25.5) 

663 
(33.2) 

144 
(7.2) 

750 
(37.6) 

596 
(29.9) 

553 
(27.7) 

97 
(4.9) 

5. เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นทุกคนอย่างน้อย  
1-2 เมตร 

965 
(48.3) 

645 
(32.3) 

305 
(15.3) 

81 
(4.1) 

1,059 
(53.1) 

632 
(31.7) 

244 
(12.2) 

61 
(3.1) 

6. ตรวจวัดอุณหภมูิร่างกายก่อนเข้างานหรือ
สถานท่ีสาธารณะ 

1,305 
(65.4) 

454 
(22.7) 

227 
(11.4) 

10 
(0.5) 

1343 
(67.3) 

478 
(23.9) 

171 
(8.6) 

4 
(0.2) 

7. ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะหรือ
ลงช่ือก่อนเข้าสถานท่ีสาธารณะ 

749 
(37.5) 

455 
(22.8) 

581 
(29.1) 

211 
(10.6) 

760 
(38.1) 

543 
(27.2) 

531 
(26.6) 

162 
(8.1) 

8. ลดการออกนอกบ้าน 722 
(36.2) 

958 
(48.0) 

244 
(12.2) 

72 
(3.6) 

839 
(42.0) 

944 
(47.3) 

172 
(8.6) 

41 
(2.1) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 13 พบว่า หลังได้รับวัคซีนกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในทุกกิจกรรม ยกเว้น การพกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพ่ิมข้ึน 2 เท่าจาก
ร้อยละ 35.8 เป็นร้อยละ 67.4 แต่กลุ่มตัวอย่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งลดลง
จากร้อยละ 89.9 เหลือร้อยละ 86.8 
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3.2 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 14-17  

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับการปฏิบัติการป้องกันโรค  
โควิด-19 ที่ถูกต้องต่อบุคคลทั่วไปหรือต่อบุคคลใกล้ชิด (n=1,996) 

คะแนน 
ระดับ        

การปฏิบัติ 

การปฏิบัติการป้องกัน 
โรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง        

ต่อบุคคลทั่วไป 

การปฏิบัติการป้องกัน        
โรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง 

ต่อบุคคลใกล้ชิด 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

26-51 ต่ำ 70 3.5 200 10.0 
53-78 ปานกลาง 865 43.3 797 39.9 
79-104 สูง 1,061 53.2 999 50.1 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 79.0 (13.9) 77.5 (16.9) 
ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 80.0 (26-100) 79.0 (26-104) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 104 คะแนน 

จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปอยู่ใน
ระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 53.2 นอกจากนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อ
บุคคลใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 50.1  
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ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป จำแนก
ตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
ปฏิบัต ิ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านี้ 1,430(71.6) 494(24.7) 65(3.3) 7(0.4) 
2. ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับคนเหล่านี้ 1,233(61.8) 578(29.0) 113(5.7) 72(3.6) 
3. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

หลังรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 
1,219(61.1) 567(28.4) 156(7.8) 54(2.7) 

4. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

1,218(61.0) 592(29.7) 151(7.6) 35(1.8) 

5. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หลังพูดคุยกับคนเหล่านี้ทุกครั้ง 

1,159(58.1) 690(34.6) 136(6.8) 11(0.6) 

6. ไม่สัมผัสร่างกายคนเหล่านี้ 1,152(57.7) 592(29.7) 165(8.3) 87(4.4) 
7. พูดคุยกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 

เมตร 
1,128(56.5) 718(36.0) 140(7.0) 10(0.5) 

8. สนับสนนุให้ชุมชนฉีดพน่ยาฆา่เชือ้ในสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  
ในชุมชน ที่มีคนเหล่านี้อาศัยอยู่ เช่น วดั ตลาด 

1,126(56.4) 500(25.1) 241(12.1) 129(6.5) 

9. สนับสนนุให้ชุมชนฉีดพน่ยาฆา่เชือ้ในสิ่งแวดล้อมทีบ่า้น
ของคนเหล่านี ้

1,095(54.9) 534(26.8) 252(12.6) 115(5.8) 

10. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 1,079(54.1) 670(33.6) 205(10.3) 42(2.1) 
11. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะหา่ง

อย่างน้อย 1-2 เมตร 
964(48.3) 702(35.2) 266(13.3) 64(3.2) 

12. สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง /แยก
บ้านกับผู้อื่น 

846(42.4) 695(34.8) 305(15.3) 150(7.5) 

13. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอี ้ และเครื ่องใช้อื ่น ๆ ภายในชุมชน /
ภายในบ้านร่วมกับคนเหล่านี้ 

840(42.1) 737(36.9) 309(15.5) 110(5.5) 

14. ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนเหล่านี้ 828(41.5) 674(33.8) 360(18.0) 134(6.7) 
15. แนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อ /การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

ให้คนเหล่านี้ 
774(38.8) 657(32.9) 383(19.2) 182(9.1) 

16. พบปะคนเหล่านี้เพื ่อปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจ โดย
รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

718(36.0) 650(32.6) 353(17.7) 275(13.8) 

17. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคน
เหล่านี้ 

714(35.8) 641(32.1) 390(19.5) 251(12.6) 

18. ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยือนคนเหล่านี้  704(35.3) 724(36.3) 410(20.5) 158(7.9) 
19. ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์ 696(34.9) 642(32.2) 379(19.0) 279(14.0) 
20. มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้ 686(34.4) 649(32.5) 443(22.2) 218(10.9) 
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ตารางที่ 15 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
ปฏิบัต ิ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

21. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกิจกรรม 685(34.3) 722(36.2) 408(20.4) 181(9.1) 
22. ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็ก หรือสมาชิกในครอบครัว

คนเหล่านี้ 
680(34.1) 728(36.5) 454(22.7) 134(6.7) 

23. มีส่วนร่วมในการรายงาน /แจ้งข้อมูลความผิดปกติที่
อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 แก่ อสม. หรือผู้นำ
ชุมชน  

676(33.9) 594(29.8) 408(20.4) 318(15.9) 

24. มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลคนเหล่านี้ในระหว่าง 
ที่มีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จนครบ 14 วัน 

650(32.6) 616(30.9) 448(22.4) 282(14.1) 

25. ให้อาหาร สิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือเงินแก่คนเหล่านี้ 577(28.9) 702(35.2) 489(24.5) 228(11.4) 
26. ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 575(28.8) 769(38.5) 408(20.4) 244(12.2) 
หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทุกครั้งต่อบุคคลทั่วไป มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 71.6 ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับบุคคล
ทั่วไปร้อยละ 61.8 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหารร่วมกับบุคคล
ทั่วไปร้อยละ 61.1 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารร่วมกับบุคคล
ทั่วไปร้อยละ 61.0 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังพูดคุยกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 58.1 
และกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติทุกครั้งต่อบุคคลทั่วไปน้อยที่สุด คือ ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินแก่
บุคคลทั่วไปร้อยละ 28.9 และต่อต้านบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 28.8 
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ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด จำแนก
ตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 
ปฏิบัต ิ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. สนับสนนุให้ชุมชนฉีดพน่ยาฆา่เชือ้ในสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  ใน
ชุมชน ที่มีคนเหลา่นี้อาศัยอยู่ เชน่ วัด ตลาด 

1,083(54.3) 551(27.6) 255(12.8) 107(5.4) 

2. สนับสนนุให้ชุมชนฉีดพน่ยาฆา่เชือ้ในสิ่งแวดล้อมทีบ่า้นของ
คนเหล่านี ้

1,052(52.7) 586(29.4) 257(12.9) 101(5.1) 

3. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

937(46.9) 616(30.9) 339(17.0) 104(5.2) 

4. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลัง
รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

921(46.1) 598(30.0) 352(17.6) 125(6.3) 

5. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านี้ 919(46.0) 616(30.9) 388(19.4) 73(3.7) 
6. ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับคนเหลา่นี ้ 859(43.0) 613(30.7) 351(17.6) 173(8.7) 
7. แนะนำวิธีป้องกนัการติดเชื้อ /การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 

ให้คนเหล่านี้ 
843(42.2) 638(32.0) 373(18.7) 142(7.1) 

8. ล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หลังพูดคุยกับคนเหล่านี้ทุกครั้ง 

821(41.1) 698(35.0) 388(19.4) 89(4.5) 

9. พูดคุยกับคนเหล่านี้ แต่เวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 786(36.0) 689(34.5) 412(20.6) 109(5.5) 
10. ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านีท้างโทรศัพท์ 761(38.1) 679(34.0) 336(16.8) 220(11.0) 
11. สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง /แยกบ้าน

กับผู้อื่น 
760(38.1) 737(36.9) 345(17.3) 154(7.7) 

12. พบปะคนเหล่านี้เพื่อปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจ โดยรักษา
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

751(37.6) 650(32.6) 372(18.6) 223(11.2) 

13. ไม่สัมผัสร่างกายคนเหล่านี้ 724(36.3) 711(35.6) 383(19.2) 178(8.9) 
14. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคนเหล่านี้ 712(35.7) 670(33.6) 393(19.7) 221(11.1) 
15. ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินแก่คนเหล่านี้ 677(33.9) 680(34.1) 461(23.1) 178(8.9) 
16. มีส่วนร่วมในการรายงาน /แจ้งข้อมูลความผิดปกติที่อาจ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19 แก่ อสม. หรือผู้นำชุมชน  
677(33.9) 597(29.9) 431(21.6) 291(14.6) 

17. มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลคนเหล่านี้ในระหวา่ง 
ที่มีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จนครบ 14 วัน 

673(33.7) 644(32.3) 436(21.8) 243(12.2) 

18. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 645(32.3) 689(34.5) 440(22.0) 222(11.1) 
19. มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี ้ 642(32.2) 695(34.8) 443(22.2) 216(10.8) 
20. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แต่เวน้ระยะห่าง

อย่างน้อย 1-2 เมตร 
636(31.9) 698(35.0) 430(21.5) 232(11.6) 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 
ปฏิบัต ิ
ทุกคร้ัง 

ปฏิบัติ
บ่อยคร้ัง 

ปฏิบัต ิ
บางครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

21. ห้ามบุตรหลานไปเลน่กับเด็ก หรือสมาชิกในครอบครัวคน
เหล่านี ้

612(30.7) 755(37.8) 486(24.3) 143(7.2) 

22. ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนเหล่านี้ 577(28.9) 607(30.4) 458(22.9) 354(17.7) 
23. ไม่ใช้โตะ๊ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน /ภายใน

บ้านร่วมกับคนเหล่านี้ 
558(28.0) 683(34.2) 500(25.1) 255(12.8) 

24. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกิจกรรม 545(27.3) 751(37.6) 442(22.1) 258(12.9) 
25. ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยอืนคนเหล่านี้  543(27.2) 798(40.0) 477(23.9) 178(8.9) 
26. ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 444(22.2) 783(39.2) 484(24.2) 285(14.3) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติทุกครั้งต่อบุคคลใกล้ชิด มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในชุมชนที่มีบุคคลใกล้ชิดที่ติดเชื้อหรือถูกกักกันอาศัยอยู่
ร้อยละ 54.3 สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่บ้านของบุคคลใกล้ชิดที่ติดเชื้อหรือถูกกักกัน
ร้อยละ 52.7 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลใกล้ชิด
ร้อยละ 46.9 ล้างมือหรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลใกล้ชิด
ร้อยละ 46.1 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดร้อยละ 46.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มีการปฏิบัติ    
ทุกครั้งต่อบุคคลใกล้ชิดน้อยที่สุดคือ ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยือนบุคคลใกล้ชิดร้อยละ 27.2 และต่อต้าน
บุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 22.2  
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ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคะแนนและระดับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องต่อบุคคลทั่วไปหรือ
ต่อบุคคลใกล้ชิด จำแนกตามการได้รับวัคซีน (n=1,996) 

คะแนน 
ระดับ        

การปฏิบัต ิ

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง 
ต่อบุคคลทั่วไป 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

การได้รับวัคซีน การได้รับวัคซีน 
ไม่ได้รับ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม ไม่ได้รับ 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 
จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

26-51 ต่ำ 4 
(2.7) 

2  
(2.4) 

36 
(4.3) 

28 
(3.0) 

19 
(13.0) 

8 
(9.4) 

91 
(10.9) 

82 
(8.8) 

53-78 ปานกลาง 62 
(42.5) 

42  
(49.4) 

362 
(43.3) 

399 
(42.9) 

48 
(32.9) 

34 
(40.0) 

346 
(41.4) 

369 
(39.7) 

79-104 สูง 80 
(54.8) 

41 
(48.2) 

438 
(52.4) 

502 
(54.0) 

79 
(54.1) 

43 
(50.6) 

399 
(47.7) 

478 
(51.5) 

คะแนนเฉลี่ย  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

80.1 
(14.3) 

79.1 
(14.5) 

78.2 
(13.9) 

79.7 
(13.6) 

77.4 
(20.7) 

79.5 
(16.9) 

76.4 
(16.8) 

78.3 
(16.3) 

ค่ามัธยฐาน  
(พิสัย) 

80.0  
(26-100) 

77.0 
(41-100) 

79.0 
(26-100) 

81.0 
(39-100) 

82.0 
(26-104) 

79.0 
(38-104) 

78.0 
(26-104) 

79.0 
(26-104) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 104 คะแนน 

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ต่อบุคคล
ทั่วไปมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับวัคซีน และกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติการป้องกันโรค  
โควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด คือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม 
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3.3 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนแตกต่างกัน 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม ดังแสดงในตารางที่ 18 มีรายละเอียดดังนี้ 

สำหรับการเปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
กลุ่มท่ีได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม มีสมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 

H0: การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับวัคซีน
ไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม ไม่แตกต่างกัน 

Ha: การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับวัคซีน
ไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มท่ีได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov test พบว่า การปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีน
มากกว่า 2 เข็ม มีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม มีการปฏิบัติการป้องกันโรค
โควิด-19 มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม ในทุกกิจกรรม โดยพบว่ามี 3 กิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ได้แก่ พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน สวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน และทำความสะอาดมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคโควิด -19 หรือ        
ผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
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ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
วัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม 

การปฏบิัตติ่อตนเอง 
การได้รับ
วัคซีน 

ไม่ 
ปฏิบตั ิ
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ปฏิบตัิ
บางครั้ง 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ปฏิบตัิ 
บ่อยครั้ง 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ปฏิบตัิ     
ทุกครั้ง 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

Kolmogorov- 
Smirnov test 

Z p-value 

1. พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน < 2 15(1.4)  88(8.3) 286(26.8) 678(63.5) 1.864  0.002 

> 2 5(0.5) 63(6.8) 193(20.8) 668(71.9)  
2. สวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่อออกจากบ้าน < 2 1(0.1) 23(2.2) 155(14.5) 888(83.2) 1.724  0.005 

> 2 1(0.1) 9(0.9) 75(8.1) 845(90.9)  
3. ทำความสะอาดมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสเชือ้โรคโควิด-19 

หรือผู้ติดเช้ือ หรือผู้ที่มีความเส่ียงสูง 
< 2 0(0.0) 47(4.4) 282(26.4) 738(69.2) 2.218  0.000 
> 2 0(0.0) 30(3.2) 164(17.7) 735(79.1)  

4. เว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร < 2 49(4.6) 299(28.0) 310(29.1) 409(38.3) 1.008  0.262 
> 2 48(5.2) 297(32.0) 243(26.1) 341(36.7)  

5. เว้นระยะหา่งจากบุคคลอื่นทุกคนอยา่งน้อย 1-2 เมตร < 2 48(4.5) 116(10.9) 340(31.9) 563(52.7) 0.691  0.727 
> 2 13(1.4) 128(13.8) 292(31.4) 496(53.4)  

6. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้งาน หรือสถานที่
สาธารณะ 

< 2 3(0.3) 110(10.3) 250(23.4) 704(66.0) 0.873  0.431 
> 2 1(0.1) 61(6.6) 228(24.5) 639(68.8)  

7. ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หรือลงชื่อก่อน
เข้าสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า 

< 2 102(9.6) 261(24.5) 295(27.6) 409(38.3) 0.691  0.726 
> 2 60(6.5) 270(29.0) 248(26.7) 351(37.8)  

8. ลดการออกนอกบา้น < 2 22(2.1) 88(8.2)  532(49.9) 425(39.8) 1.055  0.216 
> 2 19(2.1) 84(9.0) 412(44.3) 414(44.6)  

หมายเหตุ : สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
  จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซนีไม่เกิน 2 เข็ม = 1,067 คน และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม = 929 คน 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไป และต่อบุคคล
ใกล้ชิด ระหว่างกลุ่มที่ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม มีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิดมากกว่ากลุ่มที่ ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 (p=0.044, 
p=0.043) โดยเมื่อจำแนกตามกิจกรรม พบว่าการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคล
ใกล้ชิดในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในหลายกิจกรรม ยกเว้น การ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปในกิจกรรม การไม่ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน
หรือภายในบ้านร่วมกัน ลดลง ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็มใช้โต๊ะ เก้าอี้ และ
เครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชนหรือภายในบ้านร่วมกันมากขึ้น ดังตารางที่ 19-20 
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ตารางที่ 19 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไป ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม (n=1,996) 
 

กิจกรรม 
ได้รับวัคซีน  2 เข็ม 

(n = 1,067) 
Mean (SD) 

ได้รับวัคซีน > 2 
เข็ม 

(n = 929) 
Mean (SD) 

t-test  

t p-value 

1. เว้นระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร 3.50  
(0.63) 

3.47  
(0.67) 

1.277 
 

0.202 

2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุย 3.64  
(0.58) 

3.72  
(0.51) 

-3.219 
 

0.001 

3. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 3.46  
(0.67) 

3.55  
(0.62) 

-3.076 
 

0.002 

4. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี ้ 3.35  
(0.77) 

3.45  
(0.74) 

-3.053 
 

0.002 

5. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แตเ่ว้นระยะหา่ง
อย่างน้อย 1-2 เมตร 

3.26  
(0.84) 

3.32  
(0.78) 

-1.702 
 

0.089 

6. ไม่ใช้จาน ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น้ำ ร่วมกนั 3.44  
(0.78) 

3.55  
(0.74) 

-3.125 
 

0.002 

7. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.45  
(0.74) 

3.56  
(0.67) 

-3.371 
 

0.001 

8. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
หลังรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.43  
(0.79) 

3.54  
(0.70) 

-3.402 
 

0.001 

9. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน/ 
ภายในบา้นร่วมกัน 

3.20  
(0.87) 

3.11  
(0.89) 

2.185 
 

0.029 

10.  ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน 3.12  
(0.90) 

3.08  
(0.95) 

1.024 
 

0.306 

11.  ไม่สัมผัสร่างกาย 3.41  
(0.80) 

3.41  
(0.84) 

-0.033 
 

0.974 

12.  ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2.83  
(0.96) 

2.85  
(1.00) 

-0.386 
 

0.700 

13.  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกจิกรรม 2.91  
(0.95) 

3.02  
(0.95) 

-2.619 
 

0.009 

14.  ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยอืนคนเหล่านี้  2.94  
(0.94) 

3.04  
(0.93) 

-2.413 
 

0.016 

15.  ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชกิในครอบครัว
คนเหล่านี้ 

2.95  
(0.92) 

3.02  
(0.91) 

-1.696 
 

0.090 

16.  มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้ 2.88  
(1.00) 

2.93  
(1.00) 

-1.028 
 

0.304 

17.  สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง/  
แยกบา้นกับผูอ้ื่น 

3.10  
(0.92) 

3.14  
(0.94) 

-1.006 
 

0.314 

18. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคนเหล่านี้ 2.91  
(1.01) 

2.91  
(1.04) 

0.007  
 

0.995 

19.  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคน
เหล่านี้ 

2.84  
(1.03) 

2.80  
(1.06) 

0.798  
 

0.425 

20. มีส่วนร่วมรายงาน/แจ้งความผิดปกติที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด
โรคโควิด-19  

2.83  
(1.04) 

2.80  
(1.10) 

0.614  
 

0.539 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ) 

กิจกรรม 
ได้รับวัคซีน  2 เข็ม 

(n = 1,067) 
Mean (SD) 

ได้รับวัคซีน > 2 
เข็ม  

(n = 929) 
Mean (SD) 

t-test 

t p-value 

21.  สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม 
ต่าง ๆ ในชุมชนที่มีคนเหล่านี้อาศัยอยู่ เช่น วัด ตลาด 

3.25  
(0.97) 

3.39  
(0.85) 

-3.465  
 

0.001 

22.  สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในสิง่แวดล้อมที่
บ้านของคนเหล่านี ้

3.24  
(0.94) 

3.38  
(0.84) 

-3.407  
 

0.001 

23.  ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก ่
คนเหล่านี้ 

2.78  
(0.99) 

2.86  
(0.96) 

-1.761  
 

0.079 

24.  แนะนำวิธปี้องกันการติดเช้ือ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
ให้คนเหล่านี้ 

2.96  
(0.98) 

3.08  
(0.96) 

-2.748  
 

0.006 

25.  ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์ 2.89  
(1.03) 

2.86  
(1.05) 

0.682  
 

0.495 

26.  พบปะคนเหล่านี้เพือ่ปลอบใจพูดคุยใหก้ำลังใจ  
โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 

2.89  
(1.03) 

2.93  
(1.05) 

-0.955  
 

0.340 

การปฏบิัตติัวต่อบุคคลทั่วไป 
3.13  

(0.56) 
3.18  

(0.54) 
-2.018 0.044 

หมายเหตุ : สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
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ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลใกล้ชิด ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับวัคซีนไม่เกิน 2 เข็ม และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2 เข็ม (n=1,996) 

กิจกรรม 
ได้รับวัคซีน  2 เข็ม 

(n = 1,067) 
Mean (SD) 

ได้รับวัคซีน > 2 
เข็ม 

(n = 929) 
Mean (SD) 

t-test  

t p-value 

1. เว้นระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร 3.10  
(0.90) 

3.06  
(0.90) 

1.026  
 

0.305 

2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุย 3.16  
(0.89) 

3.24  
(0.86) 

-2.045  
 

0.041 

3. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 3.09  
(0.89) 

3.17  
(0.86) 

-2.066  
 

0.039 

4. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี ้ 2.85  
(0.98) 

2.91  
(0.99) 

-1.329  
 

0.184 

5. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แตเ่ว้นระยะหา่ง
อย่างน้อย 1-2 เมตร 

2.88  
(0.98) 

2.86  
(1.01) 

0.449  
 

0.654 

6. ไม่ใช้จาน ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น้ำ ร่วมกนั 3.05  
(0.97) 

3.11  
(0.98) 

-1.365  
 

0.172 

7. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.13  
(0.91) 

3.27  
(0.88) 

-3.323  
 

0.001 

8. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
หลังรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.11  
(0.96) 

3.21  
(0.89) 

-2.443  
 

0.015 

9. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน/ 
ภายในบา้นร่วมกัน 

2.81  
(0.99) 

2.73  
(1.00) 

1.833  
 

0.067 

10.  ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน 2.73  
(1.07) 

2.68  
(1.07) 

1.128  
 

0.259 

11.  ไม่สัมผัสร่างกาย 3.02  
(0.93) 

2.97  
(0.98) 

1.176  
 

0.240 

12.  ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2.69  
(0.94) 

2.70  
(1.00) 

-0.272  
 

0.786 

13.  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกจิกรรม 2.76  
(0.97) 

2.83  
(1.00) 

-1.697  
 

0.091 

14.  ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยอืนคนเหล่านี้  2.80  
(0.94) 

2.92  
(0.90) 

-2.889  
 

0.004 

15.  ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชกิในครอบครัว
คนเหล่านี้ 

2.86  
(0.91) 

2.98  
(0.91) 

-2.983  
 

0.003 

16.  มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้ 2.85  
(1.00) 

2.92  
(0.96) 

-1.621  
 

0.105 

17.  สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง/   
แยกบา้นกับผูอ้ื่น 

2.99  
(0.95) 

3.13 
(0.90) 

-3.406  
 

0.001 

18.  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคน
เหล่านี้ 

2.93  
(1.01) 

2.95  
(0.99) 

-0.551  
 

0.581 

19. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคนเหล่านี ้ 2.86  
(1.02) 

2.89  
(1.01) 

-0.526 
 

0.599 

20. มีส่วนร่วมรายงาน/แจ้งความผิดปกติที่อาจเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคโควิด-19 

2.82  
(1.04) 

2.85  
(1.07) 

-4.102  
 

0.000 

21. สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆา่เช้ือในสิ่งแวดล้อมที่
บ้านของคนเหล่านี ้

3.22  
(0.92) 

3.39  
(0.82) 

-4.504  
 

0.000 
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

กิจกรรม 
ได้รับวัคซีน  2 เข็ม 

(n = 1,067) 
Mean (SD) 

ได้รับวัคซีน > 2 
เข็ม 

(n = 929) 
Mean (SD) 

t-test  

t p-value 

22. ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก ่
คนเหล่านี้ 

2.88  
(0.96) 

2.99  
(0.95) 

-2.675 
 

0.008 

23. แนะนำวธิีป้องกันการติดเช้ือ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
ให้คนเหล่านี้ 

3.03  
(0.95) 

3.16  
(0.93) 

-2.983 
 

0.003 

24. ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์ 2.98  
(0.98) 

3.00  
(1.01) 

-0.450 
 

0.653 

25. พบปะคนเหล่านี้เพื่อปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจ  
โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 

2.95 
 (1.00) 

2.99  
(1.01) 

-0.991 
 

0.322 

การปฏบิัตติัวต่อบุคคลใกล้ชิด 
2.95  

(0.67) 
3.01  

(0.62) 
-2.025 0.043 

หมายเหตุ : สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

3.4 การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 
2563 ถึง มกราคม 2564) และระยะท่ี 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565) 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ ่มตัวอย่าง และการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ ผู้ที่ถูกกักกัน บุคคลทั่วไป 
และบุคคลใกล้ชิด ในการศึกษาระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564) ซ่ึงมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
2,000 คน และการศึกษาระยะที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ผล
การศึกษาแสดงดังตารางที ่21 มีรายละเอียดดังนี้ 

การเปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการศึกษา
ระยะที่ 1 และการศึกษาระยะที่ 2 ที่แสดงในตารางที่ 21 ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบเป็นตัวแปรกลุ่มที่มีสองค่า 
และจากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีเซลล์ (cell) ใด ที่มีค่าคาดหวังน้อยกว่า 5 ดังนั้นจึงประยุกต์ใช้การทดสอบ Chi-
square ในการทดสอบสมมติฐานที่ว่า  

  H0: การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระยะที่ 1 และ
การศึกษาระยะที่ 2 ไม่แตกต่างกัน 

  Ha: การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาระยะที่ 1 และ
การศึกษาระยะที่ 2 แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ที่แสดงให้ตารางที่ 21 พบว่า การปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มีความแตกต่างกัน โดยการศึกษาระยะที่ 2  
กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001, p=0.007) ในทุก
กิจกรรม เมื่อเทียบกับการศึกษาระยะที่ 1 ยกเว้น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน 
ซึ่งลดลงแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 2 อยู่ในช่วงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 คนละสายพันธุ์ซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกันโดยการศึกษาในระยะที่ 1 อยู่ในช่วงการ
ระบาดของสายพันธุ์เดลตา ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่วนการศึกษาในระยะ
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ที่ 2 อยู่ในช่วงการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบถึงขั้นเสียชี วิตน้อยกว่า 
สายพันธุ์เดลตา ทั้งนี้อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างไม่กลัวการติดเชื้อและขาดความตระหนักในการป้องกันโรค 
โควิด-19 ทำให้กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในระยะที่ 2 มีการปฏิบัติที่หย่อนยานลง 

 

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อตนเองของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการศึกษา
ระยะที่ 1 กับการศึกษาระยะท่ี 2  

การปฏบิัตติ่อตนเอง   
ระยะ

การศึกษา 
มีเพียงพอ/ 

ปฏิบตัิทุกครั้ง 
มีไม่เพียงพอ/ 

ไม่ได้ปฏิบัติทุกครั้ง 
Chi-square1 

 
p-value 

1. ความเพียงพอของแอลกอฮอล์สำหรบัทำความสะอาดมือ 1 1,874 626 15.108 
 

0.000 
2 1,594 402  

2. ความเพียงพอของหน้ากากอนามัย 1 1,914 586 7.269 
 

0.007 
2 1,595 401  

3. พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน 1 1,832 668 635.759 
 

0.000 
2 714 1,282  

4. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผา้ เมือ่ออกจากบ้าน 1 2,278 222 1.844 
 

0.174 
2 1,795 201  

5. เว้นระยะหา่งจากสมาชิกในครอบครัวอยา่งน้อย 1-2 เมตร 1 1,156 1,344 68.059 
 

0.000 
2 680 1,316  

6. เว้นระยะหา่งจากบุคคลอื่นทุกคนอยา่งน้อย 1-2 เมตร 1 1,820 680 281.531 
 

0.000 
2 965 1,031  

หมายเหตุ : จำนวนกลุ่มตัวอย่างการศึกษาระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564) = 2,500 คน และการศึกษาระยะที่ 2 (เดือน  
  มกราคม ถึง มีนาคม 2565) = 1,996 คน  

   1 0 cell (0.0%) have expected count less than 5 
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ตารางที ่22 เป็นการเปรียบเทียบค่าคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อบุคคลที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้ที ่เคยติดเชื้อ ผู้ที ่ถูกกักกัน บุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิด โดยมี
สมมติฐานของการทดสอบ ดังนี้ 

  H0: �̅�1 = �̅�2 = �̅�3 = �̅�4 

  Ha: �̅�1  �̅�2   �̅�3   �̅�4 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F (F-statistic) พบว่า ในภาพรวม กลุ ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(พิจารณาจากค่า p-value ในคอลัมน์ F-statistic) และผลการทดสอบ post Hoc (พิจารณาในคอลัมน์ คู่ที่
แตกต่าง) พบว่า มีเพียงการปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ที่ถูกกักกันเท่านั้น ที่มีความแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ที่ถูกกักกันไม่
แตกต่างกัน แต่การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 เป็นการปฏิบัติเพียงเรื่องเดียวที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติต่อ
กลุ่มบุคคลทั้ง 4 กลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออาจกล่าวได้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลทั้ง 4 กลุ่มเหมือนกัน ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการศึกษาในระยะที่ 2 อยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนซึ่งแพร่เชื้อได้ง่าย
และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปสูง เพราะ
กลุ่มตัวอย่างกลัวที่จะนำเชื้อจากนอกบ้านมาติดคนในบ้าน แต่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติ การป้องกันโรคโควิด-19    
ต่อบุคคลใกล้ชิดหย่อนยาน เพราะไว้วางใจว่าจะไม่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด รวมถึงวัฒนธรรมไทย เช่น วัฒนธรรม
การกิน การอยู่อาศัยร่วมกัน ที่มักมีการร่วมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน และสังสรรค์ในครอบครัว โดยไม่
เว้นระยะห่างเพราะขาดความตระหนักและมีพื้นที่จำกัด ส่งผลให้เกิดการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19   
ในครัวเรือน 
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ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ ผู้ที่ถูกกักกัน 

บุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิด  

กิจกรรม 

การปฏบิัตติัวต่อ 

 
F-statistic  

p-value 
คู่ที่ 

ไม่แตกตา่ง 

การศึกษาระยะที่ 1  การศึกษาระยะที่ 2 
ผู้ที่เคยติดเชื้อ 
(n = 2,500) 
Mean (SD) 

ผู้ที่ถูกกักกัน 
(n = 2,500) 
Mean (SD) 

 บุคคลทั่วไป 
(n = 1,996) 
Mean (SD) 

บุคคลใกล้ชิด 
(n = 1,996) 
Mean (SD) 

1. เว้นระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร 3.13  
(1.00) 

3.14  
(0.98) 

 3.48  
(0.65) 

3.08  
(0.90) 

87.82  0.000 1-2, 1-3,  
2-4 

2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุย 3.49 
 (0.88) 

3.45  
(0.88) 

 3.68  
(0.55) 

3.19  
(0.87) 

119.19  0.000 1-2 

3. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 3.41  
(0.90) 

3.39  
(0.90) 

 3.50  
(0.65) 

3.13  
(0.88) 

72.30  0.000 1-2 

4. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี ้ 2.96  
(1.14) 

2.99  
(1.12) 

 3.40  
(0.76) 

2.88  
(0.99) 

102.49  0.000 1-2 

5. รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แตเ่ว้นระยะหา่ง
อย่างน้อย 1-2 เมตร 

2.94  
(1.15) 

2.93  
(1.13) 

 3.29  
(0.81) 

2.87  
(0.99) 

66.95  0.000 1-2, 2-4 

6. ไม่ใช้จาน ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น้ำ ร่วมกนั 3.20 
(1.10) 

3.21  
(1.08) 

 3.49  
(0.76) 

3.08  
(0.97) 

59.90  0.000 1-2 

7. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.34  
(0.97) 

3.35  
(0.95) 

 3.50  
(0.71) 

3.20  
(0.90) 

38.20  0.000 1-2 

8. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
หลังรับประทานอาหารร่วมกัน 

3.36  
(0.95) 

3.34  
(0.96) 

 3.48  
(0.75) 

3.16  
(0.93) 

41.81  0.000 1-2 

9. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน/ 
ภายในบา้นร่วมกัน 

2.80  
(1.10) 

2.86  
(1.07) 

 3.16  
(0.88) 

2.77  
(1.00) 

60.57  0.000 1-2, 1-4 

10.  ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน 2.85  
(1.12) 

2.84  
(1.11) 

 3.10  
(0.92) 

2.70  
(1.07) 

48.05  0.000 1-2 

11.  ไม่สัมผัสร่างกาย 3.05  
(1.15) 

3.07  
(1.11) 

 3.41  
(0.82) 

2.99  
(0.95) 

67.79  0.000 1-2, 1-4 

12.  ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 2.53  
(1.19) 

2.60  
(1.17) 

 2.84  
(0.98) 

2.69  
(0.97) 

33.02  0.000 1-2 

13.  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกจิกรรม 2.64  
(1.17) 

2.70  
(1.14) 

 2.96  
(0.95) 

2.79  
(0.98) 

35.55  0.000 1-2 

14.  ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยยีนคนเหล่านี้  2.72  
(1.18) 

2.77  
(1.15) 

 2.99  
(0.94) 

2.85  
(0.92) 

26.32  0.000 1-2 

15.  ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชกิในครอบครัว
คนเหล่านี้ 

2.84  
(1.15) 

2.90  
(1.13) 

 2.98  
(0.91) 

2.92  
(0.91) 

6.20  0.000 1-2, 1-4,  
2-3, 2-4 

16.  มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้ 2.9  
(1.13) 

2.94  
(1.11) 

 2.90  
(1.00) 

2.88  
(0.98) 

1.22  0.000 ไม่มีคู่ไหน
แตกต่างกัน 

17. สนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง/ 
แยกบา้นกับผูอ้ื่น 

3.20  
(1.05) 

3.25  
(0.98) 

 3.12  
(0.93) 

3.05  
(0.93) 

17.45  0.000 1-2 

18. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคน
เหล่านี้ 

3.01  
(1.12) 

3.05  
(1.08) 

 2.91  
(1.02) 

2.94  
(1.00) 

7.82  0.000 1-2, 1-4 

19. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคน
เหล่านี้ 

3.04  
(1.12) 

3.07  
(1.08) 

 2.82  
(1.04) 

2.88  
(1.01) 

29.28  0.000 1-2 

20. มีส่วนร่วมรายงาน/แจ้งความผิดปกติทีอ่าจเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคโควิด-19  

2.98  
(1.08) 

2.97  
(1.07) 

 2.82  
(1.07) 

2.83  
(1.05) 

15.40  0.000 1-2 
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ตารางที่ 22 (ต่อ)     

กิจกรรม 

การปฏบิัตติัวต่อ 

 
F-statistic  

p-value 
คู่ที่ 

ไม่แตกตา่ง 

การศึกษาระยะที่ 1  การศึกษาระยะที่ 2 
ผู้ที่เคยติดเชื้อ 
(n = 2,500) 
Mean (SD) 

ผู้ที่ถูกกักกัน 
(n = 2,500) 
Mean (SD) 

 บุคคลทั่วไป 
(n = 1,996) 
Mean (SD) 

บุคคลใกล้ชิด 
(n = 1,996) 
Mean (SD) 

21. สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
ในชุมชนที่มีคนเหล่านี้อาศัยอยู่ เช่น วัด ตลาด 

1.81  
(1.01) 

1.85  
(1.01) 

 3.31 
(0.92) 

3.31  
(0.89) 

1,756  0.000 1-2 

22. สนับสนุนให้ชุมชนฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในสิง่แวดล้อมที่
บ้านของคนเหล่านี ้

1.82  
(1.05) 

1.84  
(1.04) 

 3.31  
(0.90) 

3.30  
(0.88) 

1,676  0.000 1-2 

23. ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก ่
คนเหล่านี้ 

2.63  
(1.07) 

2.66  
(1.07) 

 2.82  
(0.98) 

2.93  
(0.96) 

40.44  0.000 1-2 

24. แนะนำวิธปี้องกันการติดเช้ือ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
ให้คนเหล่านี้ 

3.03  
(1.04) 

3.04  
(1.02) 

 3.01  
(0.97) 

3.09  
(0.94) 

2.31  0.000 3-4  
(แตกต่างกัน) 

25. ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์ 2.77  
(1.13) 

2.79  
(1.11) 

 2.88  
(1.04) 

2.99  
(1.00) 

19.63  0.000 1-2 

26. พบปะคนเหล่านี้เพือ่ปลอบใจพูดคุยใหก้ำลังใจ  
โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 

2.75  
(1.16) 

2.78  
(1.13) 

 2.91  
(1.04) 

2.97  
(1.00) 

20.25  0.000 1-2 

การปฏบิัตติัวในภาพรวม 2.89  
(0.60) 

2.91  
(0.60) 

 3.16  
(0.55) 

2.98  
(0.65) 

84.33  0.000 1-2 

หมายเหต ุ : จำนวนกลุ่มตัวอย่างการศึกษาระยะที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง มกราคม 2564) = 2,500 คน และการศึกษาระยะที ่2 (เดือน  
มกราคม ถึง มีนาคม 2565) = 1,996 คน  
: ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
: 1 คือ กลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อ, 2 คือ กลุ่มผูท้ี่ถูกกักกัน, 3 คือ กลุ่มบุคคลทั่วไป และ 4 คือ กลุ่มบุคคลใกล้ชิด  
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ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป และ
การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามการรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของ
กลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 23-25 

ตารางที่ 23 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับการรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มี
ผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด (n=1,996) 

คะแนน 
ระดับ 

การรับรู้       

การรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผล 
ต่อการปฏิบัติการป้องกัน 

โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 

การรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผล
ต่อการปฏิบัติการป้องกัน 

โรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

16-32 ต่ำ 61 3.1 39 2.0 

33-48 ปานกลาง 798 40.0 805 40.3 
49-64 สูง 1,137 57.0 1,152 57.7 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 50.8 (9.0) 50.8 (8.6) 
ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 51.0 (16-64) 51.0 (16-64) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 64 คะแนน 

จากตารางที ่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู ้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปอยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 57.0 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อการรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดอยู่ใน
ระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 57.7  
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ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป จำแนกตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

การรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 

เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน 
 (ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. มาตรการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ  1,001(50.2) 722(36.2) 247(12.4) 26(1.3) 
2. บุคคลในครอบครัว 986(49.4) 819(41.0) 164(8.2) 27(1.4) 
3. มาตรการการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม  917(45.9) 778(39.0) 260(13.0) 41(2.1) 
4. มาตรการการปิดโรงเรียน การปดิสถานทีท่ำงาน 

การให้เรียน หรือทำงานที่บา้น 
915(45.8) 782(39.2) 263(13.2) 36(1.8) 

5. มาตรการงดการรวมกลุ่มในชุมชน  873(43.7) 784(39.3) 294(14.7) 45(2.3) 
6. อสส./อสม. 849(42.5) 806(40.4) 291(14.6) 50(2.5) 
7. เพื่อน/เพื่อนบ้าน 802(40.2) 950(47.6) 217(10.9) 27(1.4) 
8. วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน 788(39.5) 713(35.7) 368(18.4) 127(6.4) 
9. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด 
778(39.0) 864(43.3) 300(15.0) 54(2.7) 

10. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในครอบครัว 756(37.9) 802(40.2) 328(16.4) 110(5.5) 
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล/เทศบาล 746(37.4) 833(41.7) 355(17.8) 62(3.1) 
12. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน 727(36.4) 843(42.2) 300(15.0) 126(6.3) 
13. กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน  710(35.6) 883(44.2) 355(17.8) 48(2.4) 
14. เครือข่ายทางสังคมออนไลน์  670(33.6) 872(43.7) 350(17.5) 104(5.2) 
15. ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
638(32.0) 893(44.7) 361(18.1) 104(5.2) 

16. แกนนำชุมชน/ปราชญช์ุมชน/ผูน้ำทางศาสนา 615(30.8) 804(40.3) 439(22.0) 138(6.9) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที ่ 24 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ ่งต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ มาตรการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อ
การติดเชื้อร้อยละ 50.2 บุคคลในครอบครัวร้อยละ 49.4 มาตรการการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม 
ร้อยละ 45.9 มาตรการการปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การให้เรียน หรือทำงานที่บ้านร้อยละ 45.8 และ
มาตรการงดการรวมกลุ่มในชุมชนร้อยละ 43.7 
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ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรค
โควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด จำแนกตามรายข้อ  (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

การรับรู้ต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จำนวน 
 (ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. บุคคลในครอบครัว 989(49.5) 846(42.4) 126(6.3) 35(1.8) 
2. มาตรการการสั่งปดิสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ  980(49.1) 805(40.3) 192(9.6) 19(1.0) 
3. มาตรการการปิดโรงเรียน การปดิสถานทีท่ำงาน 

การให้เรียน หรือทำงานที่บา้น 
849(42.5) 871(43.6) 235(11.8) 41(2.1) 

4. มาตรการการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม  841(42.1) 898(45.0) 221(11.1) 36(1.8) 
5. มาตรการงดการรวมกลุ่มในชุมชน  823(41.2) 881(44.1) 247(12.4) 45(2.3) 
6. อสส./อสม.  813(40.7) 843(42.2) 286(14.3) 54(2.7) 
7. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในครอบครัว 753(37.7) 845(44.3) 285(14.3) 113(5.7) 
8. วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน 748(37.5) 804(40.3) 329(16.5) 115(5.8) 
9. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด /คณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด 
739(37.0) 907(45.4) 300(15.0) 50(2.5) 

10. เพื่อน /เพื่อนบ้าน 737(36.9) 1021(51.2) 211(10.6) 27(1.4) 
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ /ตำบล /เทศบาล 707(35.4) 902(45.2) 330(16.5) 57(2.9) 
12. กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน  705(35.3) 945(47.3) 293(14.7) 53(2.7) 
13. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน 703(35.2) 884(44.3) 299(15.0) 110(5.5) 
14. เครือข่ายทางสังคมออนไลน์  678(34.0) 878(44.0) 357(17.9) 83(4.2) 
15. แกนนำชุมชน /ปราชญช์ุมชน /ผู้นำทางศาสนา 591(29.6) 845(42.3) 441(22.1) 119(6.0) 
16. ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี /นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล/กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
585(29.3) 936(46.9) 384(19.2) 91(4.6) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที ่ 25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ ่งต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด 5 อันดับแรก บุคคลในครอบครัวร้อยละ 49.5 
มาตรการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อร้อยละ 49.1 มาตรการการปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน 
การให้เรียน หรือทำงานที่บ้านร้อยละ 42.5 มาตรการการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคมร้อยละ 42.1 และ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชนร้อยละ 41.2  
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ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ซึ่งผล
การศึกษาแสดงดังตารางที่ 26-27 

ตารางที่ 26 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 
(n=1,996) 

คะแนน ระดับความรู้ จำนวน ร้อยละ 
0-20 ต่ำ 471 23.6 

21-25 ปานกลาง 881 44.1 
26-33 สูง 644 32.3 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 23.0 (4.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 24.0 (9-31)                            

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 33 คะแนน 

จากตารางที่ 26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด 
ร้อยละ 44.1 รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับสูงร้อยละ 32.3 และกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำถึงร้อยละ 23.6 
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ตารางท่ี 27 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ถูกต้อง จำแนกตาม
รายข้อ (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 
ตอบถูกต้อง 

จำนวน ร้อยละ 
1. วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ละอองฝอยจากการไอจาม สูดดมเชื้อ

ในอากาศเข้าไป 
1,856 93.0 

2. การปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด -19 คือ การสวม
หน้ากากอนามัย 

1,760 88.2 

3. การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่หรือน้ำกับน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที 1,724 86.4 
4. การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด-19 1,709 85.6 
5. ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถรักษาให้หายได้ 1,672 83.8 
6. การใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

โรคโควิด-19 
1,654 82.9 

7. การเว้นระยะห่างกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 1-2 เมตร ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 
โรคโควิด-19 

1,650 82.7 

8. การฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 100% 1,636 82.0 
9. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถติดเชื้อโรคนี้ได้อีก 1,630 81.7 
10. การดื่มเหล้า /แอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 1,630 81.7 
11. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้แต่ไม่ใช่ตลอดชีวิต 1,601 80.2 
12. ผู้ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ในร่างกาย และสามารถแพร่

เชื้อสู่ผู้อ่ืนได ้
1,573 78.8 

13. การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มคีวามเสี่ยงต่อการ 
ติดเชื้อโรคโควิด-19 

1,548 77.6 

14. การเว้นระยะห่างกับผู้ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความจำเป็น 1,542 77.3 
15. การได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 1,509 75.6 
16. การสัมผัสหน้ากากอนามัยด้านนอก เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19   1,523 76.3 
17. การสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 1,467 73.5 
18. โดยเฉลี่ยผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นได้ 10 ราย 1,462 73.2 
19. การใช้โต๊ะ เก้าอี ้ และเครื ่องใช้อื ่น ๆ ภายในชุมชน ร่วมกับผู ้ถูกกักกันเพื ่อเฝ้าระวัง          

โรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 
1,459 73.1 

20. การรับประทานอาหารร่วมกับผู ้ถูกกักกันเพื ่อเฝ้าระวังโรคโควิด -19 มีความเสี ่ยงต่อ       
การติดเชื้อโรคโควิด-19 

1,458 73.0 

21. การไปร่วมงานศพจำเป็นต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เพราะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ    
โรคโควิด-19 

1,455 72.9 

22. การยืนตากแดด ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 1,398 70.0 
23. การใช้หน้ากากอนามัยอันเดิมมากกว่า 1 วัน ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ 

โรคโควิด-19  
1,394 69.8 

24. การฉีดว ัคซีนครบสองเข็ม ช ่วยป้องกันการเจ ็บป่วยหนักจนต้องเข้าร ับการรักษา             
ในโรงพยาบาล 

1,380 69.1 
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ตารางท่ี 27 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 
ตอบถูกต้อง 

จำนวน ร้อยละ 
25. การใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก เมื ่อไอ จาม ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ        

โรคโควิด-19 ได้ 
1,369 68.6 

26. การใช้โต๊ะ เก้าอี ้ และเครื ่องใช้อื ่น ๆ ภายในบ้าน ร่วมกับผู ้ถ ูกกักกันเพื ่อเฝ้าระวัง             
โรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

1,301 65.2 

27. การล้างมือด้วยน้ำเปล่าไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 1,287 64.5 
28. การรับประทานอาหารร่วมกับผูท้ี่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผลการตรวจเชื้อ 

โรคโควิด-19 เป็นลบ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
โรคโควิด-19 น้อย 

1,278 64.0 

29. ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ 1,105 55.4 
30. การเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อไม่ใช่วิธีที่ช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สำคัญ 662 33.2 
31. โรคโควิด-19 ไม่ได้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้น 478 23.9 
32. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สำคัญ 441 22.1 
33. กรณีที่มือเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ไม่ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 
309 15.5 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคโควิด-19 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 93.0 การสวมหน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
การป้องกันการติดเชื ้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 88.2 และการล้างมือที ่ถ ูกวิธีร ้อยละ 86.4 ส่วนความรู ้ที่           
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ ไม่ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ร้อยละ 15.5 
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมไม่ใช่วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ร้อยละ 22.1 และโรคโควิด-19 
ไม่ไดม้ีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้นร้อยละ 23.9 
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ส่วนที่ 6 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิด
ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 28-30 

ตารางที่ 28 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือต่อบุคคลใกล้ชิด (n=1,996) 

คะแนน ระดับทัศนคติ 
ทัศนคติต่อบุคคลทั่วไป ทัศนคติต่อบุคคลใกล้ชิด  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
18-72 ต่ำ 505 25.3 83 4.2 
73-126 ปานกลาง 1,337 67.0 842 42.2 
127-180 สูง 154 7.7 1,071 53.7 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 91.8 (22.7) 129.1 (32.5) 
ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 89.0 (38-171) 130.0 (18-180) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 180 คะแนน 

จากตารางที่ 28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 67.0 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ
บุคคลใกล้ชิดอยู่ในระดับสูงมากท่ีสุดร้อยละ 53.7 
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ตารางที ่ 29 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามทัศนคติ เกี ่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19         
ต่อบุคคลทั่วไป จำแนกตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

 ทัศนคติทางบวก           
1. คิดว่าคนเหล่านี้ควรได้รับความ

ช่วยเหล ือเก ื ้อก ูลจากคนใน
ชุมชน เช ่น อาหาร ส ิ ่ งของ 
เครื่องใช้ที่จำเป็น เป็นต้น 

38 
(1.9) 

11 
(0.6) 

18 
(0.9) 

17 
(0.9) 

193 
(9.7) 

60 
(3.0) 

86 
(4.3) 

190 
(9.5) 

252 
(12.6) 

1,131 
(56.7) 

2. คิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่คน
ในชุมชนต้องด ูแลช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เพื ่อให้ผ่านภาวะวิกฤต
ของชีวิตไปได้ 

52 
(2.6) 

12 
(0.6) 

23 
(1.2) 

39 
(2.0) 

188 
(9.4) 

90 
(4.5) 

72 
(3.6) 

218 
(10.9) 

270 
(13.5) 

1,032 
(51.7) 

3. คิดว่าคนเหล่านี ้เป็นบุคคลที่
สมาชิกในครอบครัวต้องดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผ่าน
ภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

67 
(3.4) 

14 
(0.7) 

31 
(1.6) 

25 
(1.3) 

213 
(10.7) 

75 
(3.8) 

76 
(3.8) 

205 
(10.3) 

280 
(14.0) 

1,010 
(50.6) 

4. คิดว่าคนในชุมชนไม่ควรตีตรา
บุคคลเหล่านี ้ แต่ควรช่วยลด
การตีตรา 

179 
(9.0) 

41 
(2.1) 

69 
(3.5) 

38 
(1.9) 

235 
(11.8) 

72 
(3.6) 

83 
(4.2) 

217 
(10.9) 

180 
(9.0) 

882 
(44.2) 

5. คิดว่าคนในชุมชนไม่ควรกีดกัน
บุคคลเหล่านี ้ในการเข้าร ่วม
กิจกรรมของชุมชน 

244 
(12.2) 

53 
(2.7) 

57 
(2.9) 

61 
(3.1) 

326 
(16.3) 

75 
(3.8) 

121 
(6.1) 

206 
(10.3) 

211 
(10.6) 

642 
(32.2) 

 ทัศนคติทางลบ           
6. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมี

โอกาสได้รับเชื ้อจากการไปใน
สถานที ่อโคจร เช่น สนามมวย 
บ่อนไก่ สถานบันเทิง และการ
มั่วสุมดื่มสุราหรือเสพสารเสพติด 

17 
(0.9) 

3 
(0.2) 

11 
(0.6) 

9 
(0.5) 

104 
(5.2) 

2 
(1.3) 

87 
(4.4) 

164 
(8.2) 

242 
(12.1) 

1,334 
(66.8) 

7. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเช้ือ หรือมี
โอกาสได ้ร ับเช ื ้อจากการมี
เพศสัมพันธ์หรือการหลับนอน
กับผู้ติดเช้ือหรือกลุ่มเสี่ยง  

37 
(1.9) 

13 
(0.7) 

6 
(0.3) 

19 
(1.0) 

170 
(8.5) 

57 
(2.9) 

93 
(4.7) 

218 
(10.9) 

227 
(11.4) 

1,156 
(57.9) 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

8. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมี
โอกาสได ้ ร ั บ เช ื ้ อจากการ
ประกอบอาชีพ เช ่น คนงาน
ก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้า บุคลากร
ทางการแพทย์ ขับรถแท็กซี่ ไกด์
ทัวร์ ให้บริการนวด  

21 
(1.1) 

9 
(0.5) 

11 
(0.6) 

35 
(1.8) 

162 
(8.1) 

88 
(4.4) 

136 
(6.8) 

293 
(14.7) 

252 
(12.6) 

989 
(49.5) 

9. คิดว่าคนเหล่านี้อาจเป็นเหยื่อ
หรือได้รับเชื ้อแบบหลีกเลี ่ยง
ไม่ได้ 

98 
(4.9) 

16 
(0.8) 

29 
(1.5) 

39 
(2.0) 

240 
(12.0) 

94 
(4.7) 

156 
(7.8) 

320 
(16.0) 

154 
(7.7) 

850 
(42.6) 

10. คิดว่าไม่ควรอยู ่ใกล้ชิดกับคน
เหล่านี้ เพราะจะทำให้ติดเช้ือได ้

89 
(4.5) 

62 
(3.1) 

38 
(1.9) 

32 
(1.6) 

274 
(13.7) 

110 
(5.5) 

138 
(6.9) 

243 
(12.2) 

185 
(9.3) 

825 
(41.3) 

11. คิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่นำ
เชื ้อมาแพร่ให้คนในครอบครัว
หรือชุมชน 

101 
(5.1) 

25 
(1.3) 

33 
(1.7) 

42 
(2.1) 

315 
(15.8) 

86 
(4.3) 

158 
(7.9) 

286 
(14.3) 

196 
(9.8) 

754 
(37.8) 

12. คิดว่าคนเหล่านี ้ทำให้การจัด
กิจกรรมร่วมกันของชุมชนลดลง 

223 
(11.2) 

84 
(4.2) 

88 
(4.4) 

86 
(4.3) 

361 
(18.1) 

88 
(4.4) 

137 
(6.9) 

209 
(10.5) 

117 
(5.9) 

603 
(30.2) 

13. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้ขาดแคลน
บุคลากรสาธารณสุขที ่จะไป
ดูแลผู้ป่วยโรคอื่น 

353 
(17.1) 

83 
(4.2) 

74 
(3.7) 

68 
(3.4) 

318 
(15.9) 

85 
(4.3) 

111 
(5.6) 

198 
(9.9) 

139 
(7.0) 

567 
(28.4) 

14. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจ
ของประเทศชาติเสียหาย 

474 
(23.7) 

96 
(4.8) 

69 
(3.5) 

71 
(3.6) 

295 
(14.8) 

102 
(5.1) 

102 
(5.1) 

136 
(6.8) 

108 
(5.4) 

543 
(27.2) 

15. คิดว่าคนเหล่านี ้ทำให้ผู ้อื ่นมี
ความย ุ ่ งยากในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

324 
(16.2) 

93 
(4.7) 

85 
(4.3) 

69 
(3.5) 

323 
(16.2) 

94 
(4.7) 

138 
(6.9) 

209 
(10.5) 

120 
(6.0) 

541 
(27.1) 

16. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนถูกเลิก
จ้าง หรือพักงาน 

359 
(18.0) 

80 
(4.0) 

106 
(5.3) 

71 
(3.6) 

311 
(15.6) 

99 
(5.0) 

135 
(6.8) 

181 
(9.1) 

136 
(6.8) 

518 
(26.0) 

17. คิดว ่าคนเหล่านี ้ทำให้คนใน
ชุมชน/หมู่บ้านถูกรังเกียจ 

349 
(17.5) 

97 
(4.9) 

94 
(4.7) 

121 
(6.1) 

347 
(17.4) 

148 
(7.4) 

110 
(5.5) 

184 
(9.2) 

79 
(4.0) 

467 
(23.4) 

18. คิดว ่าคนเหล่านี ้ทำให้คนใน
ครอบครัวถูกเพื่อนบ้านรังเกียจ 

572 
(28.7) 

110 
(5.5) 

84 
(4.2) 

81 
(4.1) 

330 
(16.5) 

91 
(4.6) 

145 
(7.3) 

202 
(10.1) 

111 
(5.6) 

270 
(13.5) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
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จากตารางที่ 29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางบวกต่อบุคคลทั่วไป 5 อันดับแรก ได้แก่ ควรได้รับ
ความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนในชุมชนร้อยละ 56.7 ชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจร้อยละ 51.7 ครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจร้อยละ 50.6 ชุมชน     
ไม่ควรตีตราแต่ควรช่วยลดการตีตราร้อยละ 44.2 และชุมชนไม่ควรกีดกันการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 33.2 
ส่วนทัศนคติทางลบต่อบุคคลทั่วไป 5 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปในสถานที่  
อโคจรร้อยละ 66.8 การมีเพศสัมพันธ์หรือการหลับนอนกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 57.9 การประกอบ
อาชีพร้อยละ 49.5 อาจเป็นเหยื่อหรือได้รับเชื้อแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ร้อยละ 42.6 และไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคล
ทั่วไปเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ร้อยละ 41.3 
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ตารางที ่ 30 จำนวนและร้อยละของกลุ ่มตัวอย่าง จำแนกตามทัศนคติ เกี ่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19         
ต่อบุคคลใกล้ชิด จำแนกตามรายข้อ (n= 1,996) 

ข้อ กิจกรรม 

คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชดิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

 ทัศนคติทางบวก           
1. คิดว่าคนเหล่านี้ควรไดร้ับความช่วยเหลือเกื้อกลู

จากคนในชุมชน เช่น อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ที่
จำเป็น เป็นต้น 

27 
(1.4) 

14 
(0.7) 

18 
(0.9) 

22 
(1.1) 

205 
(10.3) 

49 
(2.5) 

80 
(4.0) 

153 
(7.7) 

242 
(12.1) 

1186 
(59.4) 

2. คิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านรา่งกายและจติใจ 
เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได ้

46 
(2.3) 

16 
(0.8) 

17 
(0.9) 

41 
(2.1) 

205 
(10.3) 

80 
(4.0) 

70 
(3.5) 

185 
(9.3) 

244 
(12.2) 

1092 
(54.7) 

3. คิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลทีส่มาชกิในครอบครัว
ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได ้

64 
(3.2) 

19 
(1.0) 

31 
(1.6) 

32 
(1.6) 

224 
(11.2) 

67 
(3.4) 

64 
(3.2) 

184 
(9.2) 

268 
(13.4) 

1043 
(52.3) 

4. คิดว่าคนในชุมชนไม่ควรตีตราบุคคลเหล่านี้ แต่
ควรช่วยลดการตตีรา 

191 
(9.6) 

36 
(1.8) 

76 
(3.8) 

40 
(2.0) 

253 
(12.7) 

69 
(3.5) 

74 
(3.7) 

204 
(10.2) 

152 
(7.6) 

901 
(45.1) 

5. คิดว่าคนในชุมชนไม่ควรกดีกันบุคคลเหล่านี้ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

261 
(13.1) 

58 
(2.9) 

62 
(3.1) 

65 
(3.3) 

329 
(16.5) 

84 
(4.2) 

102 
(5.1) 

189 
(9.5) 

174 
(8.7) 

672 
(33.7) 

 ทัศนคติทางลบ           
6. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเช้ือ

จากการไปในสถานที ่อโคจร เช่น สนามมวย 
บ่อนไก่ สถานบันเทิง และการมั่วสุมดื่มสุราหรือ
เสพสารเสพติด 

54 
(2.7) 

10 
(0.5) 

8 
(0.4) 

31 
(1.6) 

134 
(6.7) 

20 
(1.0) 

82 
(4.1) 

149 
(7.5) 

226 
(11.3) 

1282 
(64.2) 

7. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเช้ือ
จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการหลบันอนกับผู้ติด
เชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง  

70 
(3.5) 

16 
(0.8) 

8 
(0.4) 

35 
(1.8) 

171 
(8.6) 

58 
(2.9) 

80 
(4.0) 

211 
(10.6) 

226 
(11.3) 

1121 
(56.2) 

8. คิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเชื้อ
จากการประกอบอาชีพ เช่น คนงานก่อสร้าง 
พ่อค้าแม่ค้า บุคลากรทางการแพทย์ ขับรถแท็กซี่ 
ไกด์ทัวร์ ให้บริการนวด  

52 
(2.6) 

11 
(0.6) 

16 
(0.8) 

42 
(2.1) 

193 
(9.7) 

82 
(4.1) 

125 
(6.3) 

295 
(14.8) 

246 
(12.3) 

934 
(46.8) 

9. คิดว่าคนเหล่านี้อาจเป็นเหยื่อหรือได้รับเชื้อแบบ
หลีกเลี่ยงไมไ่ด ้

132 
(6.6) 

23 
(1.2) 

39 
(2.0) 

44 
(2.2) 

254 
(12.7) 

94 
(4.7) 

139 
(7.0) 

300 
(15.0) 

163 
(8.2) 

808 
(40.5) 

10. คิดว่าไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับคนเหลา่นี้ เพราะจะทำ
ให้ติดเช้ือได้ 

117 
(5.9) 

82 
(4.1) 

36 
(1.8) 

37 
(1.9) 

294 
(14.7) 

103 
(5.2) 

113 
(5.7) 

251 
(12.6) 

185 
(9.3) 

778 
(39.0) 

11. คิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่นำเช้ือมาแพร่ให้คนใน
ครอบครัวหรือชุมชน 

139 
(7.0) 

33 
(1.7) 

35 
(1.8) 

56 
(2.8) 

325 
(16.3) 

91 
(4.6) 

159 
(8.0) 

258 
(12.9) 

180 
(9.0) 

720 
(36.1) 

12. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้การจัดกิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชนลดลง 

249 
(12.5) 

93 
(4.7) 

84 
(4.2) 

99 
(5.0) 

351 
(17.6) 

88 
(4.4) 

136 
(6.8) 

194 
(9.7) 

125 
(6.3) 

577 
(28.9) 

13. ค ิดว ่าคนเหล ่าน ี ้ทำให ้ขาดแคลนบุคลากร
สาธารณสุขท่ีจะไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่น 

382 
(19.1) 

79 
(4.0) 

70 
(3.5) 

72 
(3.6) 

341 
(17.1) 

88 
(4.4) 

104 
(5.2) 

179 
(9.0) 

155 
(7.8) 

526 
(26.4) 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ข้อ กิจกรรม 

คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชดิ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

14. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติ
เสียหาย 

497 
(24.9) 

94 
(4.7) 

69 
(3.5) 

76 
(3.8) 

310 
(15.5) 

107 
(5.4) 

89 
(4.5) 

118 
(5.9) 

111 
(5.6) 

525 
(26.3) 

15. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้ผู้อื่นมีความยุ่งยากในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

348 
(17.4) 

106 
(5.3) 

79 
(4.0) 

69 
(3.5) 

337 
(16.9) 

106 
(5.3) 

122 
(6.1) 

185 
(9.3) 

131 
(6.6) 

513 
(25.7) 

16. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน 383 
(19.2) 

87 
(4.4) 

108 
(5.4) 

79 
(4.0) 

322 
(16.1) 

90 
(4.5) 

130 
(6.5) 

173 
(8.7) 

129 
(6.5) 

495 
(24.8) 

17. คิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนในครอบครัวถูกเพื่อน
บ้านรังเกียจ 

362 
(18.1) 

116 
(5.8) 

88 
(4.4) 

93 
(4.7) 

342 
(17.1) 

117 
(5.9) 

118 
(5.9) 

184 
(9.2) 

125 
(6.3) 

451 
(22.6) 

18. คิดว่าคนเหล่านี ้ทำให้คนในชุมชน/หมู ่บ ้าน     
ถูกรังเกียจ 

389 
(19.5) 

98 
(4.9) 

89 
(4.5) 

136 
(6.8) 

342 
(17.1) 

119 
(6.0) 

123 
(6.2) 

180 
(9.0) 

81 
(4.1) 

439 
(22.0) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางบวกต่อบุคคลใกล้ชิด 5 อันดับแรก ได้แก่ ควรได้รับ
ความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนในชุมชนร้อยละ 59.4 ชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจร้อยละ 54.7 ครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจร้อยละ 52.3 ชุมชน     
ไม่ควรตีตราแต่ควรช่วยลดการตีตราร้อยละ 45.1 และชุมชนไม่ควรกีดกันการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 33.7 
ส่วนทัศนคติทางลบต่อบุคคลใกล้ชิด 5 อันดับแรก ได้แก่ ได้รับเชื้อหรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปในสถานที่ 
อโคจรร้อยละ 64.2 การมีเพศสัมพันธ์หรือการหลับนอนกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 56.2 การประกอบ
อาชีพร้อยละ 46.8 อาจเป็นเหยื่อหรือได้รับเชื้อแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ร้อยละ 40.5 และไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับบุคคล
ใกล้ชิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ร้อยละ 39.0  
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ส่วนที่ 7 การสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร  
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 31-35 

ตารางที่ 31 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (n=1,996) 

คะแนน ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของการสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

5-10 ต่ำ 415 20.8 
11-15 ปานกลาง 900 45.1 
16-20 สูง 681 34.1 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 14.2 (3.9) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 15.0 (5-20)                           
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 48 คะแนน) 

12-24 ต่ำ 121 6.1 
25-36 ปานกลาง 897 44.9 
37-48 สูง 978 49.0 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 37.6 (7.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 36.0 (12-48)                              

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 45.1 และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ       
โรคโควิด-19 อยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 49.0  
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ตารางที่ 32 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
โรคโควิด-19 จำแนกตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1. มีความชัดเจน 593(29.7) 927(46.4) 374(18.7) 102(5.1) 
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ 484(24.2) 897(44.9) 518(26.0) 97(4.9) 
3. สื่อสารตรงกัน 475(23.8) 814(40.8) 563(28.2) 144(7.2) 
4. มีความรวดเร็ว ทันเวลา 442(22.1) 826(41.4) 576(28.9) 152(7.6) 
5. มีความโปร่งใส 424(21.2) 774(38.8) 613(30.7) 185(9.3) 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
1. วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 780(39.1) 979(49.0) 185(9.3) 52(2.6) 
2. วิธีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 737(36.9) 967(48.4) 233(11.7) 59(3.0) 
3. วิธีการคัดกรองโรคโควิด-19 718(36.0) 906(45.4) 305(15.3) 67(3.4) 
4. ประโยชน์ของการป้องกันโรคโควิด-19 711(35.6) 948(47.5) 276(13.8) 61(3.1) 
5. ความรุนแรงของโรคโควิด-19 706(35.4) 997(49.9) 231(11.6) 62(3.1) 
6. วิธีการรักษาโรคโควิด-19 702(35.2) 962(48.2) 255(12.8) 77(3.9) 
7. โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคโควิด-19 659(33.0) 1053(52.8) 208(10.4) 76(3.8) 
8. อาการและอาการแสดงของโรคโควิด-19 650(32.6) 1053(52.8) 239(12.0) 54(2.7) 
9. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  633(31.7) 939(47.0) 331(16.6) 93(4.7) 
10. วิธีการติดต่อของโรคโควิด-19 625(31.3) 1022(51.2) 285(14.3) 64(3.2) 
11. สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 588(29.5) 999(50.1) 321(16.1) 88(4.4) 
12. อุปสรรคในการป้องกันโรคโควิด-19 553(27.7) 1054(52.8) 316(15.8) 73(3.7) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความชัดเจนร้อยละ 29.7 สั้น กระชับ ได้ใจความร้อยละ 24.2 สื่อสารตรงกันร้อยละ 
23.8 รวดเร็วทันเวลาร้อยละ 22.1 และโปร่งใสร้อยละ 21.2 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ วิธีการป้องกันตนเองโรคโควิด-19 ร้อยละ 39.1 วิธีการ 
เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ร้อยละ 36.9 วิธีการคัดกรองโรคโควิด-19 ร้อยละ 36.0 ประโยชน์ของการป้องกันโรค 
โควิด-19 ร้อยละ 35.6 และความรุนแรงของโรคโควิด-19 ร้อยละ 35.4 
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ตารางที่ 33 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งของ
ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19  (n=1,996) 

คะแนน ระดับ จำนวน ร้อยละ 
การรับรู้ข้อมูลจากแหล่งของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

16-32 ต่ำ 68 3.4 
33-48 ปานกลาง 1,220 61.1 
49-64 สูง 708 35.5 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46.2 (8.6) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 45.0 (16-64)                                                    
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 64 คะแนน) 

16-32 ต่ำ 74 3.7 
33-48 ปานกลาง 1,251 62.7 
49-64 สูง 671 33.6 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 46.3 (8.6) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 46.0 (16-64)  

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565, คะแนนเต็ม 64 คะแนน 

จากตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง
มากที่สุดร้อยละ 61.1 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ในระดับปานกลางมากท่ีสุดร้อยละ 62.7  
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ตารางที่ 34 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จำแนกตาม
รายข้อ (n=1,996) 

ข้อ ข้อความ 

ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
1. บุคลากรสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 955(47.8) 822(41.2) 175(8.8) 44(2.2) 
2. สื่อโทรทัศน์ 933(46.7) 809(40.5) 201(10.1) 53(2.7) 
3. เฟซบุ๊ก  830(41.6) 638(32.0) 366(18.3) 162(8.1) 
4. รัฐบาล ศบค. กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 733(36.7) 795(39.8) 327(16.4) 141(7.1) 
5. อสส./อสม. 716(35.9) 918(46.0) 297(14.9) 65(3.3) 
6. ไลน์  656(32.9) 702(35.2) 454(22.7) 184(9.2) 
7. สมาชิกในครอบครัว 652(32.7) 966(48.4) 355(17.8) 23(1.2) 
8. ยูทูป  618(31.0) 646(32.4) 501(25.1) 231(11.6) 
9. เว็บไซต์  565(28.3) 782(39.2) 443(22.2) 206(10.3) 
10. ผู้นำชุมชน เช่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 514(25.8) 855(42.8) 459(23.0) 168(8.4) 
11. เพ่ือนร่วมงาน 469(23.5) 984(47.5) 503(25.2) 76(3.8) 
12. โปสเตอร์ให้ความรู้ 468(23.4) 670(33.6) 519(26.0) 339(17.0) 
13. เพ่ือนบ้าน 406(20.3) 881(44.1) 554(27.8) 155(7.8) 
14. สื่อวิทยุ 370(18.5) 687(34.4) 574(28.8) 365(18.3) 
15. หนังสือพิมพ์ 338(16.9) 563(28.2) 528(26.5) 567(28.4) 
16. ผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง 

จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่าม 
329(16.5) 642(32.2) 641(32.1) 384(19.2) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565  

จากตารางที่ 34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 จากแหล่งข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ บุคลากรสุขภาพร้อยละ 47.8 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ร้อยละ 46.7 และ 
เฟซบุ๊กร้อยละ 41.6 ส่วนการรับรู้แหล่งของข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ร้อยละ 16.9 และผู้นำทาง
ศาสนาร้อยละ 16.5  
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ตารางที่ 35 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
โรคโควิด-19 จำแนกตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ ข้อความ 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

แหล่งของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
1. บุคลากรสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 1,050(52.6) 806(40.4) 109(5.5) 31(1.6) 
2. รัฐบาล ศบค. กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 803(40.2) 751(37.6) 297(14.9) 145(7.3) 
3. สื่อโทรทัศน์ 773(38.7) 883(44.2) 284(14.2) 56(2.8) 
4. อสส./อสม. 766(38.4) 923(46.2) 255(12.8) 52(2.6) 
5. สมาชิกในครอบครัว 627(31.4) 962(48.2) 389(19.5) 18(0.9) 
6. เฟซบุ๊ก  560(28.1) 744(37.3) 518(26.0) 174(8.7) 
7. ผู้นำชุมชน เช่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 525(26.3) 907(45.4) 451(22.6) 113(5.7) 
8. เว็บไซต์  496(24.8) 895(44.8) 440(22.0) 165(8.3) 
9. ไลน์  484(24.2) 718(36.0) 604(30.3) 190(9.5) 
10. ยูทูป  466(23.3) 754(37.8) 566(28.4) 210(10.5) 
11. โปสเตอร์ให้ความรู้ 460(23.0) 818(41.0) 477(23.9) 241(12.1) 
12. เพ่ือนร่วมงาน 450(22.5) 975(48.8) 506(25.4) 65(3.3) 
13. เพ่ือนบ้าน 405(20.3) 870(43.6) 569(28.5) 152(7.6) 
14. สื่อวิทยุ 387(19.4) 771(38.6) 573(28.7) 265(13.3) 
15. ผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง 

จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่าม 
375(18.8) 677(33.9) 646(32.4) 298(14.9) 

16. หนังสือพิมพ์ 374(18.7) 707(35.4) 504(25.3) 411(20.6) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 35 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
จากแหล่งของข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ บุคลากรสุขภาพร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ รัฐบาล ศบค. 
กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 40.2 และสื่อโทรทัศน์ร้อยละ 38.7 ส่วนการรับรู้แหล่งของ
ข้อมูลข่าวสารน้อยที่สุดคือ ผู้นำทางศาสนาร้อยละ 18.8 และหนังสือพิมพ์ร้อยละ 18.7  
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ส่วนที่ 8 ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล
ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 36-37 

ตารางท่ี 36 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาลจากการระบาดของโรคโควิด-19 (n=1,996) 

คะแนน ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 28 คะแนน) 

7-14 ต่ำ 33 1.7 
15-21 ปานกลาง 296 14.8 
22-28 สูง 1,667 83.5 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 25.2 (3.6) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 26.0 (7-28)   
มาตรการเยียวยาของรัฐบาลจากการระบาดของโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 28 คะแนน) 

7-14 ต่ำ 470 23.5 
15-21 ปานกลาง 859 43.0 
22-28 สูง 667 33.4 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 19.4 (5.9) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 21.0 (7-28)  

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความคิดเห็นว่าได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
โควิด-19 อยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 83.5 และมีความคิดเห็นว่าได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยา
ของรัฐบาลจากการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 33.4  
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ตารางที ่ 37 จำนวนและร้อยละของกลุ ่มตัวอย่างที ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาลจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกตามรายข้อ   
(n=1,996) 

 
 

ข้อ 

 
 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีผล 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
1. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 1,590(79.7) 350(17.5) 34(1.7) 22(1.1) 
2. ผลกระทบดา้นการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน 1,481(74.2) 428(21.4) 65(3.3) 22(1.1) 
3. ผลกระทบด้านสุขภาพ /การป้องกันโรค /การรักษาพยาบาล 1,459(73.1) 465(23.3) 50(2.5) 22(1.1) 
4. ผลกระทบดา้นการปฏิบัติกิจวตัรประจำวนัของตนเอง 1,325(66.4) 572(28.7) 67(3.4) 32(1.6) 
5. ผลกระทบดา้นจิตใจ 1,200(60.1) 605(30.3) 124(6.2) 67(3.4) 
6. ผลกระทบดา้นครอบครัว 1,183(59.3) 665(33.3) 93(4.7) 55(2.8) 
7. ผลกระทบดา้นวัฒนธรรม /ประเพณี /วิถีชีวิตของชุมชน 1,168(58.5) 638(32.0) 144(7.2) 46(2.3) 

มาตรการเยียวยาของรัฐบาลจากการระบาดของโรคโควิด-19 
1. โครงการคนละคร่ึง 760(38.1) 752(37.7) 394(19.7) 90(4.5) 
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน  644(32.3) 689(34.5) 422(21.1) 241(12.1) 
3. เบี้ยสูงอายุ-ผูพ้ิการ-เด็กแรกเกิด 559(28.0) 724(36.9) 419(21.0) 294(14.7) 
4. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระคา่ใช้จ่ายด้าน

การศึกษา 
531(26.6) 719(36.0) 464(23.2) 282(14.1) 

5. โครงการเยียวยานายจา้งและลกูจ้าง 525(26.3) 729(36.5) 446(22.3) 296(14.8) 
6. โครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ 495(24.8) 689(34.5) 489(24.5) 323(16.2) 
7. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 449(22.5) 564(28.3) 545(27.3) 438(21.9) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที ่ 37 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับผลกระทบจากการระบาดของ        
โรคโควิด-19 โดยกลุ ่มตัวอย่างได้รับผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเศรษฐกิจร้อยละ 79.7           
ด ้านการศึกษาของตนเอง และ/หร ือบุตรหลานร ้อยละ 74.2 และด้านส ุขภาพ /การป้องกันโรค /                   
การรักษาพยาบาลร้อยละ 73.1  สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาของรัฐบาลจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โครงการคนละครึ่งร้อยละ 38.1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
ร้อยละ 32.3 และเบี้ยสูงอายุผู้พิการ-เด็กแรกเกิดร้อยละ 28.0 
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ส่วนที่ 9 สุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,996 
คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 38-39 

ตารางท่ี 38 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับสุขภาพจิตจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 (n=1,996) 

คะแนน ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ภาวะวิตกกังวล (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) 

0-3 ปกติ 1,309 65.6 
4-5 เล็กน้อย 159 8.0 
6-7 ปานกลาง 143 7.2 
8-9 รุนแรง 83 4.2 
> 10 รุนแรงมาก 302 15.1 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 3.9 (5.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 2.0 (0-21) 
ภาวะเครียด (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) 

0-7 ปกติ 1,412 70.7 
8-9 เล็กน้อย 120 6.0 

10-12 ปานกลาง 149 7.5 
13-16 รุนแรง 192 9.6 
> 17 รุนแรงมาก 123 6.2 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 5.6 (5.6) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 4.0 (0-21)                            
ภาวะซึมเศร้า (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) 

0-4 ปกติ 1,363 68.3 
5-6 เล็กน้อย 109 5.5 
7-10 ปานกลาง 243 12.2 
11-13 รุนแรง 73 3.7 
> 14 รุนแรงมาก 208 10.4 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) 4.2 (5.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 2.0 (0-21)                         

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะวิตกกังวลจากการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับ
รุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 15.1 และอยู่ในระดับรุนแรงร้อยละ 4.2 กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับรุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 6.2 และอยู่ในระดับรุนแรงร้อยละ 9.6 กลุ่มตัวอย่าง     
มีภาวะซึมเศร้าจากการระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับรุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 10.4 และอยู่ในระดับ
รุนแรงร้อยละ 3.7 
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ตารางที่ 39 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำแนก
ตามรายข้อ (n=1,996) 

 
 

ข้อ 

 
 

ข้อความ 

ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง 
เกิดขึ้นบ่อย

ที่สุด 
เกิดขึ้นบ่อย เกิดขึ้นเป็น

บางคร้ัง 
ไม่เกิดขึ้น 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

1. รู้สึกว่ายากที่จะผ่อนคลาย 576(28.9) 486(24.3) 358(17.9) 576(28.9) 
2. รู้สึกว่าวิตกกังวลมาก 180(9.0) 270(13.5) 486(24.3) 1,060(53.1) 
3. รู้สึกไม่ผ่อนคลาย 156(7.8) 294(14.7) 427(21.4) 1,119(56.1) 
4. รู้สึกไม่ดีขึ้นเลย 153(7.7) 256(12.8) 447(22.4) 1,140(57.1) 
5. รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกตื่นกลัว 

และกระทำสิ่งใดโดยมไิด้คิด 
152(7.6) 269(13.5) 405(20.3) 1,170(58.6) 

6. รู้สึกว่าไม่มีเปา้หมาย 140(7.0) 247(12.4) 392(19.6) 1,217(61.0) 
7. รู้สึกทำกิจกรรมด้วยตนเองค่อนข้างลำบาก 137(6.9) 236(11.8) 422(21.1) 1,201(60.2) 
8. เร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งตา่ง ๆ มากเกินไป 128(6.4) 221(11.1) 492(24.6) 1,155(57.9) 
9. ทนไมไ่ด้กับภาวะใดก็ตามทีท่ำให้ไม่สามารถทำอะไร

ต่อจากที่กำลังกระทำอยู ่
128(6.4) 220(11.0) 472(23.6) 1,176(58.9) 

10. รู้สึกเป็นคนไม่มีคุณคา่ 128(6.4) 125(6.3) 342(17.1) 1,401(70.2) 
11. เร่ิมรู้สึกว่ามีอาการกระวนกระวายใจ 127(6.4) 235(11.8) 395(19.8) 1,239(62.1) 
12. ไม่รู้สึกกระตือรือร้นต่อสิ่งใด 123(6.2) 225(11.3) 471(23.6) 1,177(59.0) 
13. รู้สึกว่ามีอาการคล้ายกบัอาการหวั่นวิตก 120(6.0) 206(10.3) 473(23.7) 1,197(60.0) 
14. ทราบวา่มีอาการปากแห้ง 118(5.9) 291(14.6) 440(22.0) 1,147(57.5) 
15. รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย 109(5.5) 156(7.8) 274(13.7) 1,457(73.0) 
16. รู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ 108(5.4) 194(9.7) 319(16.0) 1,375(68.9) 
17. รู้สึกว่าค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย 107(5.4) 231(11.6) 477(23.9) 1,181(59.2) 
18. รู้สึกจิตใจเหงาหงอยและเศร้าซึม 101(5.1) 197(9.9) 444(22.2) 1,254(62.8) 
19. รับรู้ถึงการทำงานของหัวใจในตอนที่ไม่ได้ออกแรง 

(เช่น รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่เพิ่มข้ึน การหยุด
เต้นของหัวใจ) 

103(5.2) 185(9.3) 346(17.3) 1,362(68.2) 

20. มีอาการสั่น (เชน่ ที่มือทั้งสองข้าง) 91(4.6) 159(8.0) 270(13.5) 1,476(73.9) 
21. มีอาการหายใจลำบาก (เช่น มีอาการหายใจเร็วขึ้น

ผิดปกติ มีอาการหายใจไม่ออกแม้ว่าจะไม่ได้ออกแรง) 
88(4.4) 185(9.3) 327(16.4) 1,,396(69.9) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 39 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ รู้สึกว่ายาก  
ที่จะผ่อนคลายร้อยละ 28.9 รู ้สึกวิตกกังวลมากร้อยละ 9.0 รู ้สึกไม่ผ่อนคลายร้อยละ 7.8 รู ้สึกไม่ดีขึ้นเลย    
ร้อยละ 7.7 และกังวลกับเหตุการณ์ที ่อาจทำให้ร ู ้ส ึกตื ่นกลัวและกระทำสิ่ งใดโดยมิได้คิดร้อยละ 7.6              
แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยน้อยที่สุด คือ อาการหายใจลำบากร้อยละ 4.4 
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ส่วนที่ 10 ความเข้มแข็งของชุมชน 

การศึกษาครั้งนี้ สอบถามความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 40-41 

ตารางท่ี 40 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามคะแนนและระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (n=1,996) 

คะแนน ระดับ จำนวน ร้อยละ 
ด้านทุนสังคม (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

10-20 ต่ำ 152 7.6 
21-30 ปานกลาง 1,005 50.4 
31-40 สูง 839 42.0 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 30.6 (6.2) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 30.0 (10-40)                       
ด้านผู้นำชุมชน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

5-10 ต่ำ 238 11.9 
11-15 ปานกลาง 1,043 52.3 
16-20 สูง 715 35.8 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 15.3 (3.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 15.0 (5-20)                             
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (คะแนนเต็ม 16  คะแนน) 

4-8 ต่ำ 264 13.2 
9-12 ปานกลาง 811 40.6 
13-16 สูง 921 46.1 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 12.7 (2.9) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 12.0 (4-16)                           
ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ภาพรวม (คะแนนเต็ม 76 คะแนน) 

19-38 ต่ำ 96 4.8 
39-57 ปานกลาง 250 12.5 
58-76 สูง 1650 82.7 

คะแนนเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 58.6 (11.4) ค่ามัธยฐาน (พิสัย) 57.0 (19-76)                             

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ในภาพรวม อยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 82.7 เมื่อจำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านทุนสังคม 
ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 50.4 ด้านผู้นำชุมชนอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด 
ร้อยละ 52.3 และด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 46.1  
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ตารางท่ี 41 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง จำแนกตามรายข้อ (n=1,996) 

ข้อ ข้อความ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จำนวน 
 (ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

ด้านทุนสังคม 
1. คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเอ้ือ

อาทรต่อกัน  
707(35.4) 1,021(51.2) 248(12.4) 20(1.0) 

2. คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการ
ติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ เช่น ไลน์กลุ่ม
ชุมชน หอกระจายข่าวชุมชน 

688(34.5) 903(45.2) 349(17.5) 56(2.8) 

3. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 604(30.3) 1019(51.1) 343(17.2) 30(1.5) 
4. คนในชุมชนมีความรักชุมชนและรู้สึกว่าตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
586(29.4) 981(49.1) 368(18.4) 61(1.8) 

5. คนในชุมชนเป็นที่พึ่งพาได้เมื่อยามจำเป็น 580(29.1) 1,036(51.9) 330(16.5) 50(2.5) 
6. คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันของ

ชุมชน 
554(27.8) 1,015(50.9) 396(19.8) 31(1.6) 

7. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายการ
ทำงานภายในชุมชน 

549(27.5) 969(48.5) 414(20.7) 64(3.2) 

8. คนในชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 520(26.1) 1,030(51.6) 396(19.8) 50(2.5) 
9. คนในชุมชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 511(25.6) 1,034(51.8) 401(20.1) 50(2.5) 
10. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายการ

ทำงานภายนอกชุมชน 
480(24.0) 990(49.6) 450(22.5) 76(3.8) 

ด้านผู้นำชุมชน 
1. ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับ

สนับสนุนจากคนในชุมชน 
638(32.0) 940(47.1) 378(18.9) 40(2.0) 

2. ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 626(31.4) 962(48.2) 372(18.6) 36(1.8) 
3. ผู้นำชุมชนมีความเสียสละและอดทน  587(29.4) 962(48.2) 392(19.6) 55(2.8) 
4. ผู้นำชุมชนเป็นที่พ่ึงพาของคนในชุมชนได้เมื่อยาม

จำเป็น 
582(29.2) 996(49.9) 382(19.1) 36(1.8) 

5. ผู้นำชุมชนมีความโปร่งใสในการทำงาน  577(28.9) 938(47.0) 444(22.2) 37(1.9) 
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
1.  ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด-19 
824(41.3) 804(40.3) 331(16.6) 37(1.9) 

2. คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 

786(39.4) 883(44.2) 289(14.5) 38(1.9) 
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ตารางท่ี 41 (ต่อ) 

ข้อ ข้อความ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จำนวน 
 (ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

จำนวน  
(ร้อยละ) 

3. ชุมชนดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

744(37.3) 847(42.4) 363(18.2) 42(2.1) 

4. ชุมชนดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

722(36.2) 871(43.6) 350(17.5) 53(2.7) 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 41 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านทุนสังคม 3 อันดับแรก 
คือ คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเอื้ออาทรต่อกันร้อยละ 35.4 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการ
ติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบร้อยละ 34.5 และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันร้อยละ 30.3 สำหรับด้านผู้นำ
ชุมชน 3 อันดับแรก คือ ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับสนับสนุนจากคนในชุมชนร้อยละ 32.0 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถร้อยละ 31.4 และมีความเสียสละและอดทนร้อยละ 29.4 และด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19 ของชุมชน 3 อันดับแรก คือ ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด-19 ร้อยละ 41.3 คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร้อยละ 39.4 และ
ชุมชนดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 37.4 
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ส่วนที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 1,996 คน ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 42 

ตารางที่ 42 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกัน       
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปหรือบุคคลใกล้ชิดของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,996) 

ปัจจัย 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อบุคคลทั่วไป 

การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบสเปียร์แมน 

p-value ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
แบบสเปียร์แมน 

p-value 

เพศหญิง 0.102 <0.001 0.074 0.001 
โรคประจำตัว -0.087 <0.001 -0.056 0.012 
มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัว -0.080 <0.001 -0.051 0.023 
การได้รับวัคซีน 2 เข็ม -0.054 0.017 -0.059 0.009 
บริบทแวดล้อม  0.588 <0.001 0.530 <0.001 
ความรู้ -0.110 <0.001 -0.198 <0.001 
ทัศนคติ  0.316 <0.001 0.334 <0.001 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร  0.213 <0.001 0.245 <0.001 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  0.320 <0.001 0.283 <0.001 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 0.453 <0.001 0.486 <0.001 
ความน่าเชื่อถือของข่าวสาร 0.390 <0.001 0.463 <0.001 
ผลกระทบ  0.247 <0.001 0.164 <0.001 
มาตรการเยียวยาของรัฐบาล 0.332 <0.001 0.373 <0.001 
ภาวะซึมเศร้า  0.044 0.051 0.114 <0.001 
ภาวะวิตกกังวล 0.039 0.082 0.100 <0.001 
ภาวะเครียด 0.099 <0.001 0.162 <0.001 
ทุนสังคมของชุมชน 0.346 <0.001 0.373 <0.001 
ผู้นำชุมชน 0.329 <0.001 0.360 <0.001 
ชุมชนให้ความสำคัญกับการ

ป้องกันและควบคุมโรค 
0.347 <0.001 0.347 <0.001 

ความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม 0.386 <0.001 0.411 <0.001 

หมายเหตุ สำรวจข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565 
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 จากตารางที่ 42 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป ได้แก่ บริบทแวดล้อม ทัศนคติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารความน่าเชื่อถือของข่าวสาร มาตรการเยียวยาของรัฐบาล ทุนสังคมของชุมชน ผู้นำชุมชน ชุมชนให้
ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรค และความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม ส่วนปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ บริบท
แวดล้อม ทัศนคติ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความน่าเชื ่อถือของข่าวสาร มาตรการเยียวยาของรัฐบาล 
ผลกระทบและมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ทุนสังคมของชุมชน ผู้นำชุมชน ชุมชนให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค และความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม 
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ส่วนที่ 12 ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 

 จากชุดคำถามในแบบสอบถามถูกนำมาพัฒนาเป็นแบบจำลองการวัด (measurement model)  
ตัวแปรแฝง (latent variables) สำหรับใช้พัฒนาแบบจำลองสำหรับการทำนายการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไป
และบุคคลใกล้ชิด โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) 
ในการยุบรวมชุดตัวแปรสังเกต ซึ่งตัวแปรบางตัวได้มาจากการรวมข้อคำถามเข้าด้วยกันด้วยการหาค่าเฉลี่ย     
ดูรายละเอียดของชุดตัวแปรต่าง ๆ ได้ในตารางที่ 43 

ตารางท่ี 43 ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต และข้อคำถามที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคำถามต่อบุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิด 
1. การความคิดเห็นต่อบริบท

แวดล ้ อมท ี ่ ม ี ผลต ่ อการ
ปฏ ิบ ั ต ิ การป ้ องก ั นโรค 
โควิด-19  

1. ครอบครัว  
และบุคคลใกล้ชิด 

1. บุคคลในครอบครัว 
2. เพื่อน/เพื่อนบ้าน 

2. ผู้นำชุมชน 4. นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. แกนนำชุมชน/ปราชญ์ชุมชน/ผู้นำทางศาสนา 

3. บุคลากรสุขภาพ 6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/ตำบล/เทศบาล 
8. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

4. วัฒนธรรมชุมชน 9. วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน 
10. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในครอบครัว 
11. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน 

5. นโยบาย/มาตรการ 13. มาตรการการจัดการการเว้นระยะหา่งทางสังคม 
14. มาตรการงดการรวมกลุ่มในชุมชน 
15. มาตรการการปิดโรงเรียน ปิดสถานที่ทาน การให้เรียน/ทำงานที่บ้าน 
16. มาตรฐการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเช้ือ 

2. การปฏิบัติต่อผู้บุคคลทั่วไป 
หรือบุคคลใกล้ชดิ 

1. การปฏิบัติเมื่อพบปะ
พูดคุยกัน 

1. เว้นระยะหา่งอยา่งน้อย 1-2 เมตร 
2. สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุย 
3. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 

2. การรับประทานอาหาร
ร่วมกัน 

6. ไม่ใช้จาน ชาม ชอ้น ส้อม แกว้น้ำ ร่วมกัน 
7. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลก์่อนรับประทานอาหารร่วมกัน 
8. ล้างมือ/ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังรับประทานอาหารร่วมกัน 

3. การใช้ของร่วมกัน 9. ไม่ใช้โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน/ ภายในบา้นร่วมกัน 
10. ไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน 
11. ไม่สัมผัสร่างกาย 

4. การจำกัดการอยู่
ร่วมกัน 

12. ต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้ารว่มกิจกรรมของชุมชน 
13. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกจิกรรม 
14. ห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านี้  
15. ห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวคนเหล่านี้ 

5. การเฝ้าระวัง 16. มีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้ 
18. มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคนเหล่านี้ 
19. มีส่วนร่วมสอดส่องดูแลคนเหล่านี้ระหว่างที่มีการเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน 
20. มีส่วนร่วมรายงาน/แจ้งความผิดปกติที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคโควิด-19  

 

6. การช่วยเหลือ 
และให้กำลังใจ 

23. ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก่คนเหล่านี้ 
24. แนะนำวธิีป้องกันการติดเช้ือ/การแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ให้คนเหล่านี ้
25. ปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์ 
26. พบปะคนเหล่านี้เพื่อปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจ โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกต ข้อคำถามต่อบุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิด 
3. ทัศนคติต ่อผลที ่ เก ิดจาก

การมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน  

9. ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนลดลง 
10. ทำให้คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน 
11. ทำให้ผู้อื่นมีความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
12. ทำให้ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสขุที่จะไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ 

4. ทัศนคติต่อการช่วยเหลือ
เกื ้อกูลหากมีผู้ติดเชื้อหรือ
ถูกกักกัน เป็นตัวเดียวกับ 

ข้อคำถาม 

16. เป็นสมาชิกในครอบครัว จึงต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพือ่ให้ผ่านภาวะวกิฤตของชีวิตไปได้ 

17. เป็นคนในชุมชน จึงต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกาย 
และจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวติไปได้ 

18. ควรได้รับความช่วยเหลือเกือ้กูลจากคนในชุมชน เช่น อาหาร สิ่งของ 
เครื่องใช้จำเป็น เป็นต้น 

5. การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับโรคโควิด-19 

1.  อุบัติการณ์ วิธีการติดต่อ 
และอาการ 

1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น จำนวนผู้ติดเช้ือจำนวนผูป้่วย  
2. วิธีการติดต่อโรคโควิด-19 
3. อาการและอาการแสดงของโรคโควิด-19 

2. ความเสี่ยง การคัดกรอง 
และการเฝ้าระวัง 

6. วิธีการคัดกรองโรคโควิด-19 
7. วิธีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 
8. โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคโควิด-19 

3.  สิ่งสนับสนุนและอุปสรรค 
ต่อการปฏิบัติในการป้องกัน 

11. อุปสรรคในการป้องกันโรคโควิด-19 
12. สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการปอ้งกันโรคโควิด-19 

6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของภาครัฐ เป็นตัวเดียวกับ 

ข้อคำถาม 

1. มีความชัดเจน 
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ 
3. สื่อสารตรงกัน 
4. มีความโปร่งใส 
5. มีความรวดเร็ว ทันเวลา 

7. ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 

เป็นตัวเดียวกับ 
ข้อคำถาม 

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ/การป้องกันโรค/การรักษาพยาบาล 
3. ผลกระทบด้านการศึกษาของตนเอง และ/บุตรหลาน 
4. ผลกระทบด้านการปฏิบัตกิิจวัตรประจำวันของตนเอง 
5. ผลกระทบด้านครอบครัว 
6. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน 
7. ผลกระทบด้านจิตใจ 

8. ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นตัวเดียวกับ 
ข้อคำถาม 

1. ด้านทุนสังคม 
2. ด้านผู้นำชุมชน 
3. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
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ตารางที่ 44 ถึง 51 เป็นผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (standardized factor loading 
scores) ของตัวแปรแฝงทั ้ง 8 ตัวแปร (ทั ้งในกรณีที ่ เป ็นข้อมูลจากพื ้นที ่ช ุมชน พื ้นที ่ตลาด และรวม)  
ที่ประมาณค่าด้วยวิธี maximum likelihood estimation with robust standard errors (MLR) เนื่องจาก
ข้อมูลที ่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองไม่ผ่านเงื ่อนไข multivariate normal จึงไม่สามารถประยุกต์ใช้ว ิธี 
maximum likelihood estimation (MLE) ในการประมาณค่าได้ เพราะจะทำให้ค่าที ่ประมาณได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ (efficiency) ทั้งนี้ แม้ว่าที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อยุติว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่เหมาะสม
และเพียงพอควรมีค่าเกินกว่าเท่าไหร่ แต่มีการให้ข้อเสนอว่า หากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมควรมีค่าไม่
น้อยกว่า 0.40 (Ertz, Karakas and Sarigollu, 2016; Walker and Maddan, 2019) ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
เลือกใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาเลือกตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำลองการวัดตัวแปรแฝงแต่ละ
ตัว เนื่องจาก การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของบุคคล โดยตัวแปรสังเกตที่มี ค่า
น้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูง หมายความว่า ตัวแปรสังเกตดังกล่าวมีความสำคัญสูงในการบ่งชี้ตัวแปรแฝงใน
เรื่องนั้น ๆ โดยในตารางจะนำเสนอเฉพาะค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.05) ส่วนค่า composite reliability ซึ่งแสดงในก่อนแถวนอนสุดท้ายของ
ทุกตาราง เป็นค่าที่ใช้พิจารณาความเที่ยงของชุดตัวแปรสังเกตที่ใช้ในการบ่งชี้ตัวแปรแฝง ซึ่ง Hair et al. (2010) 
เสนอว่า ควรมีค่าสูงกว่า 0.70 ขณะที่ค่า average variance extracted ที่แสดงในแถวนอนสุดท้ายของทุกตาราง 
เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรแฝง (องค์ประกอบที่สกัดได้) สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกต
ได้มากน้อยอย่างไร โดย Hair et al. (2010) เสนอว่า ควรมากกว่าร้อยละ 50 
 ผลประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรแฝงทั้งหมด 8 ตัวแปร ของทุกชุดข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษานี้ พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานทั้งหมดมีค่าสูงกว่า 0.40 ขณะที่ค่า composite reliability 
และค่า average variance extracted เกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า ชุดตัวแปรสังเกตมีความเที่ยงในการบ่งชี้
ตัวแปรแฝง และตัวแปรแฝง (หรือองค์ประกอบ) ที่สกัดได้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้
มากกว่าร้อยละ 50 เกือบทั้งหมด ยกเว้น ในกรณีของโมเดลการวัดการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ
บุคคลทั่วไปในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่เป็นกรณีของชุมชนและตลาด และกรณีต่อบุคคลใกล้ชิดในกรณี
ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นกรณีของชุมชน ซึ่งในกรณีดังกล่าวต้องระมัดระวังในการนำชุดตัวแปรสังเกตดังกล่าว
ไปใช้ในการวัดตัวแปรแฝงในเรื่องการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด  
 เมื่อพิจารณาผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวั ดความคิดเห็นต่อ
บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดที่แสดงใน
ตารางที่ 44 พบว่า บริบทแวดล้อมในเรื่องของ “วัฒนธรรมชุมชน” และ “นโยบาย/มาตรการ” เป็นสองตัวบ่งชี้
สำคัญที่ใช้วัด “ความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิด” รองลงมาได้แก่ “บุคลากรสุขภาพ” (โดยเฉพาะในพื้นที ่ตลาด) ส่วน “ผู ้นำชุมชน” และ 
“ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด” เป็นสองตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญน้อยกว่าตัวแปรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในกรณี
ของพ้ืนที่ชุมชน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกรณีของพ้ืนที่ชุมชน “นโยบาย/มาตรการ” จะเป็นตัวแปรที่มีน้ำหนัก
ความสำคัญมากท่ีสุด (ท้ังในกรณีของการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด) ในการวัดตัวแปร “บริบท
แวดล้อม” ซึ่งแตกต่างจากกรณีของพื้นที่ตลาดที่มี “วัฒนธรรมชุมชน” เป็นตัวบ่งชี้ที่มีน้ำหนักความสำคัญมาก
ที่สุด (ทั้งในกรณีของการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด) นอกจากนี้ ในกรณีของพื้นที่ชุมชนที่เป็น
กรณีของการปฏิบัติตัวต่อบุคคลใกล้ชิดมี “บุคลากรสุขภาพ” เป็นตัวแปรสำคัญในลำดับ รองลงมาจาก 
“นโยบาย/มาตรการ” แทนตัวแปร “วัฒนธรรมชุมชน” ที ่มีความสำคัญน้อยที ่สุดในการวัดตัวแปร “บริบท
แวดล้อม” ในกรณีนี้ 
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ตารางที่ 44 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 

บริบทแวดล้อม 
พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
1. ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 0.677 0.612 0.711 0.664 0.660 0.621 
2. ผู้นำชุมชน 0.562 0.610 0.678 0.657 0.676 0.641 
3. บุคลากรสุขภาพ 0.624 0.671 0.761 0.667 0.730 0.670 
4. วัฒนธรรมชุมชน 0.717 0.589 0.812 0.830 0.720 0.735 
5. นโยบาย/มาตรการ 0.852 0.698 0.765 0.739 0.767 0.745 
Composite reliability 0.819 0.773 0.863 0.838 0.836 0.814 
Average variance extracted 48.07 40.62 55.78 51.05 50.64 46.81 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 ตารางที่ 45 เป็นผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งมีโมเดลการวัดย่อย 2 โมเดล ได้แก่ การปฏิบัติตัวเมื่อ
ต้องพบปะกัน (มี 3 ตัวแปรสังเกต) และการจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือให้กำลังใจ (มี 
3 ตัวแปรสังเกต) พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่มีตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักองค์ประกอบและความสำคัญที่แตกต่างกัน โดย
ในกรณีของพ้ืนที่ชุมชนที่เป็นกรณีการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไปมี “การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้าระวัง และการ
ช่วยเหลือให้กำลังใจ” เป็นตัวบ่งชี้สำคัญ เช่นเดียวกับกรณีของพื้นที่ตลาดที่เป็นกรณีการปฏิบัติตัวต่อบุคคลใกล้ชิด 
ขณะที่ตัวบ่งชี้ “การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน” เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในกรณีพ้ืนที่ชุมชนที่เป็นกรณีการปฏิบัติตัว
ต่อบุคคลใกล้ชิด และในกรณีที่เป็นพื้นที่ตลาดที่เป็นกรณีการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในตัว
แปรสังเกต พบว่าในกรณีของตัวบ่งชี้ “การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน” มี “การใช้ร่วมกัน” เป็นตัวแปรสำคัญ
ที่วัด “การปฏิบัติตัวเมื ่อต้องพบปะกัน” สำหรับกรณีพื ้นที ่ชุมชน ในขณะที่ในกรณีพื ้นที ่ตลาดมี “การ
รับประทานอาหารร่วมกัน” เป็นตัวแปรสำคัญที่วัด “การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน” ส่วนกรณีของตัวบ่งชี้ 
“การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือให้กำลังใจ” ไม่มีแบบแผนของค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่
ชัดเจน พบแต่เพียงว่า “การจำกัดการอยู่ร่วมกัน” เป็นตัวแปรสำคัญที่วัด “การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้าระวัง 
และการช่วยเหลือให้กำลังใจ” สำหรับกรณีการปฏิบัติตัวต่อบุคคลใกล้ชิด  
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ตารางที่ 45 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 

การปฏบิัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ชุมชน (n = 996) ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
ก. การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน 0.698 0.862 0.817 0.835 0.714 0.764 

1. การปฏิบัติเมื่อพบปะพูดคุยกัน 0.755 0.706 0.799 0.860 0.810 0.835 
2. การรับประทานอาหารร่วมกัน 0.742 0.722 0.800 0.890 0.760 0.869 
3. การใช้ของร่วมกัน 0.820 0.874 0.623 0.763 0.699 0.749 

Composite reliability 0.816 0.813 0.787 0.877 0.801 0.859 
Average variance extracted 59.77 59.45 55.55 70.46 57.41 67.11 
ข. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้า

ระวัง และการช่วยเหลือให้กำลังใจ 
0.865 0.792 0.770 0.987 0.747 0.998 

4. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน 0.621 0.792 0.704 0.746 0.668 0.714 
5. การเฝ้าระวัง 0.705 0.723 0.755 0.734 0.769 0.728 
6. การช่วยเหลือและให้กำลังใจ 0.552 0.514 0.864 0.735 0.856 0.688 

Composite reliability 0.667 0.722 0.820 0.782 0.810 0.753 
Average variance extracted 40.18 47.14 60.40 54.52 59.01 50.44 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 สำหรับโมเดลการวัดทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อหรือถูกกักกัน พบว่า ตัวแปร “คนถูกเลิกจ้าง 
หรือพักงาน” และตัวแปร “ชุมชนลดการจัดกิจกรรมร่วมกัน” เป็นสองตัวแปรที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญมาก
ที่สุดในการวัด “ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อหรือถูกกักกัน” ในกรณีของพื้นที่ชุมชนทั้งที่เป็นกรณีของ
การปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยมีตัวแปร “บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ” เป็นตัวแปรที่มี
ขนาดน้ำหนักสำคัญน้อยที่สุดในกรณีนี้ ในขณะที่ตัวแปร “การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยุ่งยาก” กลับเป็นตัว
แปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญในการวัด “ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อหรือถูกกักกัน” ในกรณีพ้ืนที่
ตลาดทั้งที่เป็นกรณีของการปฏิบัติตัวต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยมีตัวแปร “คนถูกเลิกจ้าง หรือพัก
งาน” เป็นตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญในลำดับรองลงมา ขณะที่ ตัวแปร “ชุมชนลดการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน” เป็นตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุดในการวัด “ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อ
หรือถูกกักกัน” สำหรับกรณีนี้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 46) 
  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

129 
 

ตารางที่ 46 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อ
หรือถูกกักกัน 

ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
1. ชุมชนลดการจัดกิจกรรมร่วมกัน 0.811 0.796 0.769 0.778 0.796 0.795 
2. คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน 0.889 0.897 0.860 0.864 0.878 0.886 
3. การดำเนินชีวิตประจำวันยุ่งยาก 0.763 0.772 0.905 0.915 0.820 0.826 
4. บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ 0.756 0.766 0.826 0.816 0.773 0.769 
Composite reliability 0.881 0.883 0.906 0.909 0.890 0.891 
Average variance extracted 65.04 65.52 70.81 71.37 66.86 67.27 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

ส่วนโมเดลการวัดทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการติดเชื้อหรือถูกกักกัน พบว่า ในแต่ละพื้นที่ 
(ทั้งพื้นที่ชุมชน และตลาด) และในแต่ละกรณีของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิด มีตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรในเรื่อง “หาก
เป็นคนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด” เป็นตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการวัด 
“ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการติดเชื้อหรือถูกกักกัน” รองลงมาได้แก่ ตัวแปรในเรื่อง “หากเป็น
สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด” ส่วนตัวแปรในเรื่อง “ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
คนในชุมชน” เป็นตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญในการวัด “ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการ 
ติดเชื้อหรือถูกกักกัน” น้อยที่สุด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 47) 

ตารางที่ 47 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการติดเชื้อ
หรือถูกกักกัน 

ทัศนคติต่อการดูแลและชว่ยเหลือ 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 

1. หากเป็นสมาชิกในครอบครัวต้อง
ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.830 0.862 0.885 0.873 0.863 0.770 

2. หากเป ็นคนในช ุมชนต ้องด ูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.953 0.953 0.949 0.936 0.954 0.845 

3. ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
คนในชุมชน 

0.782 0.787 0.853 0.845 0.831 0.919 

Composite reliability 0.893 0.903 0.925 0.916 0.915 0.883 
Average variance extracted 73.62 75.69 80.38 78.41 78.18 71.72 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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ผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ  
โรคโควิด-19 ที่แสดงในตารางที่ 48 พบว่า ในกรณีของพื้นที่ชุมชน ประเด็นการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  
การคัดกรอง และการเฝ้าระวังเป็นตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการวัด “การรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โรคโควิด-19” รองลงมาได้แก่ ประเด็นการรับรู้ในเรื่องอุบัติการณ์ วิธีการติดต่อ และอาการ ซึ่งยังเป็นประเด็นการ
รับรู้ที่มีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดสำหรับในกรณีของพ้ืนที่ตลาด ขณะที่ประเด็นการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
การคัดกรอง และการเฝ้าระวัง กลับมีน้ำหนักความสำคัญรองลงมาสำหรับกรณีของพ้ืนที่ตลาด ส่วนประเด็นการรับรู้
ในเรื่องสิ่งสนับสนุนและอุปสรรคต่อการปฏิบัติในการป้องกัน เป็นตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญน้อยที่สุด
ในการวัด “การรับรู้ขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับโรคโควิด-19” ทั้งในกรณีของพ้ืนที่ชุมชนและตลาด  

ตารางที่ 48 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 
ประเด็นการรบัรูข้้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

1. อุบัติการณ์ วิธีการติดต่อ และอาการ 0.882 0.886 0.893 
2. ความเส่ียง การคัดกรอง และการเฝ้าระวัง 0.920 0.844 0.876 
3. สิ่งสนับสนุนและอุปสรรคต่อการปฏิบัติในการป้องกัน 0.660 0.736 0.762 

Composite reliability 0.866 0.864 0.882 
Average variance extracted 68.66 67.97 71.52 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางที่ 49 เป็นผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดประสิทธิภาพการ
สื่อสารของภาครัฐ พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่มีตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญที่แตกต่างกัน โดยในกรณีของพ้ืนที่
ชุมชนมีตัวแปร “มีความโปร่งใส” “สื่อสารตรงกัน” และ “มีความรวดเร็ว ทันเวลา” เป็นสามตั วแปรที่มีขนาด
น้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการวัด “ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ” ขณะที่ตัวแปร “สั้น กระชับ ได้
ใจความ” และ “มีความชัดเจน” เป็นสองตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญน้อยสุดสำหรับในกรณีนี้ สำหรับ
ในกรณีของพื้นที่ตลาด พบว่า ตัวแปร “สั้น กระชับ ได้ใจความ” และ “สื่อสารตรงกัน” เป็นสองตัวแปรที่มี
ขนาดน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการวัด “ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ” ในกรณีนี้ ขณะที่ตัวแปร 
“มีความโปร่งใส” และ “มีความรวดเร็ว ทันเวลา” เป็นสองตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญน้อยสุดในกรณี
นี้ ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ตัวแปร “สื่อสารตรงกัน” เป็นหนึ่งในตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญในการวัด 
“ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ” ทั้งในกรณีของพ้ืนที่ชุมชนและตลาด 
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ตารางที่ 49 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ 
ประสิทธภิาพการสื่อสารของภาครัฐ พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

1. มีความชัดเจน 0.818 0.877 0.801 
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ 0.804 0.925 0.830 
3. สื่อสารตรงกัน 0.883 0.917 0.841 
4. มีความโปร่งใส 0.908 0.808 0.884 
5. มีความรวดเร็ว ทันเวลา 0.883 0.821 0.889 

Composite reliability 0.934 0.940 0.928 
Average variance extracted 73.99 75.85 71.19 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 ผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่แสดงในตารางที่ 50 แสดงให้ว่า ผลกระทบในด้าน “การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง” 
และ “การศึกษาของตนเอง และบุตร/หลาน” เป็นสองตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดในการวัด “การ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19” ทั้งในกรณีของพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ตลาด โดยผลกระทบในด้าน 
“ครอบครัว” “เศรษฐกิจ” และ “วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน” เป็นสามตัวแปรที่มีขนาดน้ำหนัก
ความสำคัญน้อยในการวัด “การได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19” สำหรับในกรณีของพื้นที่ชุมชน 
ซึ่งแตกต่างจากกรณีพื้นที่ตลาดที่มีผลกระทบทางด้าน “เศรษฐกิจ” และ “จิตใจ” เป็นสองตัวแปรที่มีขนาด
น้ำหนักความสำคัญน้อยในการวัด “การได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19”  

ตารางที่ 50 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการได้รับผลกระทบจากการระบาดของ  
โรคโควิด-19 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดา้น พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

1. เศรษฐกิจ 0.653 0.758 0.746 
2. สุขภาพ/การป้องกันโรค/การรักษาพยาบาล 0.678 0.782 0.762 
3. การศึกษาของตนเอง และ/บุตรหลาน 0.739 0.849 0.842 
4. การปฏิบัตกิิจวัตรประจำวันของตนเอง 0.794 0.866 0.834 
5. ครอบครัว 0.642 0.771 0.685 
6. วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชวีิตของชุมชน 0.655 0.790 0.762 
7. จิตใจ 0.722 0.741 0.725 

Composite reliability 0.870 0.923 0.909 
Average variance extracted 48.93 63.21 58.82 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 
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 ส่วนผลการประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความเข้มแข็งของชุมชนที่แสดงใน
ตารางที่ 51 พบว่า ในกรณีของพื้นที่ชุมชนมี “ทุนสังคม” เป็นตัวแปรที่มีขนาดของน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดใน
การวัด “ความเข้มแข็งของชุมชน” ขณะที่ในกรณีของพื้นที่ตลาดมี “ผู้นำชุมชน” เป็นตัวแปรที่มีขนาดของน้ำหนัก
ความสำคัญมากที่สุดในการวัดถึง “ความเข้มแข็งของชุมชน” 

ตารางท่ี 51 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความเข้มแข็งของชุมชน 
ความเข้มแขง็ของชมุชน พื้นที่ชุมชน (n = 996) พื้นที่ตลาด (n = 1,000) รวม (n = 1,996) 

1. ทุนสังคม 0.860 0.805 0.830 
2. ผู้นำชุมชน 0.823 0.888 0.871 
3. การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 0.824 0.757 0.834 

Composite reliability 0.874 0.858 0.882 
Average variance extracted 69.86 66.99 71.44 

หมายเหตุ : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
: ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 

ที่มา: จากการคำนวณ 

 จากชุดตัวแปรที่แสดงในตารางที ่ 52 ถูกนำมาใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับค้นหาปัจจัย 
ที่ทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดที่มีลักษณะของความสัมพันธเ์ชิง
โครงสร้าง ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งจากกรอบแนวคิดดังกล่าวจะถูกนำมาพัฒนาเป็นแบบจำลองที่พยายามให้มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (structural equation 
model: SEM) ในการพัฒนาแบบจำลองที่ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุดทั้งที่เป็นข้อมูล
รวม (รวมข้อมูลของทั้งพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ตลาด) ข้อมูลในกรณีของพ้ืนที่ชุมชน และกรณีของพ้ืนที่ตลาด โดย
ในแต่ละชุดข้อมูลประกอบด้วย 2 แบบจำลอง ได้แก่ แบบจำลองที่เป็นการทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป และแบบจำลองที่เป็นการทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 
ซึ่งจากกรอบแนวคิดจะเห็นได้ว่าในแบบจำลองมีตัวแปรอธิบาย (หรือปัจจัยที่ใช้ทำนายการปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด) จำนวน 16 ตัวแปร (เป็นตัวแปรภายนอก (สีเหลือง) จำนวน 11 
ตัวแปร และเป็นตัวแปรภายใน (สีเขียว) จำนวน 5 ตัวแปร) ส่วนตัวแปรสีส้ม เป็นตัวที่ต้องการทำนาย) โดยตัว
แปรภายในแบบจำลองมีท้ังที่มีอิทธิพลโดยตรง (direct effect) และอิทธิพลโดยอ้อม (indirect effect) ต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด  
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ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดปัจจัยทำนายการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 

 ผลการพัฒนาแบบจำลองในกรณีของข้อมูลรวม (รวมข้อมูลของทั ้งพื ้นที ่ชุมชนและตลาด) ให้มี  
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด (พยายามพัฒนาแบบจำลองให้ goodness of fit indicators  
มีค่าเข้าใกล้ criterial มากที่สุด) พบว่า ตัวแปรในแบบจำลองการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป
สามารถทำนายความแปรปรวนของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปได้สูงกว่าการทำนาย
ความแปรปรวนของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด (พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของการ
พยากรณ์ (R2)) ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานด้วยวิธี MLR ที่แสดงในตารางที่ 52 และภาพที่ 8-9 แสดง
ให้เห็นว่า ตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดสูงกว่าอิทธิพลทางอ้อม โดยบริบทแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลทำให้ การ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดดีขึ้นมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 
0.711 และ 0.568 ตามลำดับ) ซึ่งนอกจากปัจจัยดังกล่าว ในกรณีของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปยังมีปัจจัยในเรื่องของทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน และระดับการรับรู้ข้อมูลจาก
บุคลากรสุขภาพ ที่ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก็จะมีผลทำให้มีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อบุคคลทั่วไปดีขึ้น ในลำดับรองลงมา (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.144 และ 0.131 ตามลำดับ) ขณะที่ การ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด นอกจากปัจจัยทั้งสองแล้ว (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.136 
และ 0.143 ตามลำดับ) ยังมีปัจจัยในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ และสุขภาพจิตเป็นอีกสองปัจจัย
ที่ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็จะทำให้บุคคลในชุมชนและตลาดมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควดิ-
19 ต่อบุคคลใกล้ชิดดีขึ้น ในลำดับถัดมา (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.124 และ 0.102 ตามลำดับ) สำหรับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพเป็นสองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดในทิศทางลบมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 
-0.131 และ -0.110 ตามลำดับ) หมายความว่า การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพ่ิมข้ึน และให้ความ
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น่าเชื่อถือกับข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพมากข้ึนจะมีผลทำให้บุคคลนั้นมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-
19 ต่อบุคคลใกล้ชิดแย่ลง  

ตารางท่ี 52  ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
และบุคคลใกล้ชิดในกรณีของชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

n = 1,996 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.683 0.029 0.711 0.548 0.020 0.568 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.146 ns 0.144 0.125 0.011 0.136 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน ns - ns 0.048 - 0.048 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns ns ns ns ns ns 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ ns ns 0.058 0.153 ns 0.124 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns ns ns -0.070 ns -0.064 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns -0.006 ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns 0.102 - 0.102 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) ns -0.030 ns -0.064 -0.067 -0.131 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ns ns ns 0.066 ns 0.063 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ 0.068 ns 0.075 0.086 ns 0.086 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.137 ns 0.131 0.140 ns 0.143 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns 0.016 0.066 ns 0.026 0.093 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ ns ns ns -0.090 -0.020 -0.110 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม  0.047 ns 0.044 0.079 -0.007 0.072 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.649 0.486 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 4,656.210 (0.000) 4,683.633 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 5.617 5.623 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.048 [0.047, 0.046] 0.048 [0.047, 0.049] 
- SRMR [ 0.08] 0.074 0.074 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.910 0.914 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.895 0.900 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 

 
 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

135 
 

 
ภาพที ่8 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป  

ในกรณีของชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

 

ภาพที ่9 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด 
ในกรณีของชุมชนเมืองแออัดและตลาด 
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ภาพที่ 10 ปัจจัยทำนายและขนาดของอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อ

บุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดในชุมชนเมืองแออัด 

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและขนาดของอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดและแตกต่างกันตามพ้ืนที่  

หมายเหตุ สีเหลือง หมายถึง ตัวแปรภายนอก สีเขียว หมายถึง ตัวแปรคั่นกลาง  
a หมายถึง เพ่ิมเติมเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อบุคคลใกล้ชิด 
b หมายถึง เพ่ิมเติมเฉพาะกรณีของพ้ืนที่ชุมชน 

สำหรับผลการพัฒนาแบบจำลองในกรณีของพื้นที่ชุมชน พบว่า ตัวแปรในแบบจำลองยังคงสามารถ
ทำนายความแปรปรวนของการปฏิบัต ิการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั ่วไปได้สูงกว่าการทำนาย 
ความแปรปรวนของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด และผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
มาตรฐานด้วยวิธี MLR ที่แสดงในตารางที่ 53 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลองมีขนาดอิทธิพล
ทางตรงต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดสูงกว่าอิทธิพลทางอ้อม และ
บริบทแวดล้อมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิดมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.619 และ 0.320 ตามลำดับ) โดยการมีบริบทแวดล้อม  
ที ่ดีขึ ้นย่อมทำให้บุคคลที ่อยู ่ในพื ้นที ่ช ุมชนมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั ่วไปและ 
บุคคลใกล้ชิดดีขึ้น โดยมีผลทำให้การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปดีขึ้นมากกว่าบุคคลใกล้ชิด  

ทั้งนี ้ สำหรับในกรณีของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปยังมีปัจจัยในเรื ่อง
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน และระดับการรับรู้
ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ เป็นอีกสามปัจจัยในลำดับรองลงมาที่มีผลทำให้บุคคลในพื้นที่ชุมชนมีการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปดีขึ้น หากปัจจัยทั้งสามดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น (มีขนาด
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.144, 0.106 และ 0.102 ตามลำดับ) ขณะที่การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ใกล้ชิด พบว่า มีอีก 5 ตัวแปร ที่มีความสำคัญในลำดับรองลงมา ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชน ความน่าเชื่อถือ
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ของข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 สุขภาพจิต และประสิทธิภาพการ
สื่อสารของภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มปัจจัยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้บุคคลในพื้นที่ชุมชนมีการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดดีขึ้น (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.204, 0.200, 0.161, 0.132 
และ 0.124 ตามลำดับ) ในขณะที่การที่บุคคลในพื้นที่ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น และมีระดับการ
รับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในระดับที่ดีขึ้นเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลในพ้ืนที่ชุมชนมีการปฏิบัติการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดแย่ลง (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.217 และ -0.157 ตามลำดับ) 

ตารางที่ 53 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป 
และบุคคลใกล้ชิดในกรณีของพ้ืนที่ชุมชน 

n = 996 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.569 0.051 0.619 0.325 ns 0.320 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.090 0.016 0.106 ns ns ns 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน 0.088 - 0.088 ns - ns 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ns ns ns -0.173 ns 0.161 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ 0.118 ns 0.114 0.209 -0.085 0.124 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns 0.028 ns ns 0.031 ns 
ความเข้มแข็งของชุมชน 0.099 -0.010 0.089 0.226 -0.022 0.204 
สุขภาพจิต (คะแนน) 0.062 - 0.062 0.132 - 0.132 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) -0.072 ns -0.086 -0.171 -0.046 -0.217 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ -0.098 ns -0.096 ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns ns ns -0.153 ns -0.157 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.122 -0.020 0.102 0.105 -0.029 ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ ns ns ns 0.193 ns 0.200 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพ ns ns ns ns ns ns 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควดิ-19 มากกว่า 2 เข็ม  0.064 ns ns ns -0.012 ns 
ค่าสัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (R2) 0.614 0.465 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 3,043.259 (0.000) 3,071.804 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 3.693 3.732 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.052 [0.050, 0.054] 0.052 [0.050, 0.054] 
- SRMR [ 0.08] 0.050 0.049 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.888 0.891 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.869 0.872 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ส่วนผลการพัฒนาแบบจำลองในกรณีของพื้นที่ตลาด พบว่า ตัวแปรในแบบจำลองยังคงสามารถทำนาย
ความแปรปรวนของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปได้สูงกว่าการทำนายความแปรปรวนของ
การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดเช ่นเดียวกับกรณีของภาพรวมและพื ้นที ่ชุ มชน  
โดยผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานด้วยวิธี MLR ที่แสดงในตารางที่ 54 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรต่าง ๆ  
ในแบบจำลองมีขนาดอิทธิพลทางตรงต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด
สูงกว่าอิทธิพลทางอ้อม และบริบทแวดล้อมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกัน 
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.582 และ 0.599 
ตามลำดับ ทั ้งนี ้ เป็นที ่น่าสังเกตว่า ในกรณีของพื ้นที ่ตลาดขนาดอิทธิพลของบริบทแวดล้อมที่มีต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดมีขนาดอิทธิพลรวมที่ใกล้เคียงมากกว่า  
กรณีของพื ้นที ่ชุมชน) โดยการมีบริบทแวดล้อมที่ดีขึ ้นย่อมทำให้บุคคลที่อยู ่ในพื ้นที ่ตลาดมี การปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดดีขึ้นใกล้เคียงกัน  

สำหรับในกรณีของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ       
อีก 5 ปัจจัย ที่มีขนาดอิทธิพลรองลงมาจากบริบทแวดล้อม ได้แก่ ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ  
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ระดับการรับรู ้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ระดับการรับรู ้ข้อมูลจาก 
สื่อออนไลน์ และทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู ้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน โดยการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นของทั้ง  
5 ปัจจัย ส่งผลทำให้บุคคลในพื้นที่ตลาดมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ดีขึ้นต่อบุคคลทั่วไป (ปัจจัยทั้ง 
5 มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.268, 0.160, 0.160, 0.159, และ 0.158 ตามลำดับ)  

ส่วนในกรณีของการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด พบว่า มีอีก 4 ตัวแปร ที่มี
ความสำคัญในลำดับรองลงมา ได้แก่ ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมี 
ผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19  
เป็นกลุ่มปัจจัยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้บุคคลในพื้นที่ตลาดมี การปฏิบัติการป้องกัน 
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดดีขึ้น (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ 0.294, 0.157, 0.156, และ 0.146 ตามลำดับ) 
ในขณะที่การที่บุคคลในพื้นที่ตลาดให้ความน่าเชื่อถือกับข้อมูลข่าวสารจากบุคลากรสุขภาพมากขึ้น ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทำให้บุคคลในพื้นที่
ตลาดมีการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิดแย่ลง (มีขนาดอิทธิพลรวมเท่ากับ -0.267, -0.118  
และ -0.108 ตามลำดับ) 
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ตารางที่ 54 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิดในกรณีของพ้ืนที่ตลาด 

n = 1,000 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.564 ns 0.582 0.590 ns 0.599 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.170 ns 0.158 0.161 ns 0.157 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน ns - ns ns - ns 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 0.171 ns 0.160 0.184 -0.039 0.146 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ -0.175 0.118 -0.057 ns 0.103 ns 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns -0.013 ns -0.098 -0.020 -0.118 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns ns ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns 0.087 - 0.087 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) ns ns ns ns -0.076 -0.108 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ 0.150 ns 0.160 ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ 0.114 0.045 0.159 0.115 0.041 0.156 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.288 ns 0.268 0.281 ns 0.294 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ -0.113 ns -0.096 -0.236 -0.030 -0.267 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกวา่ 2 เข็ม ns ns ns ns -0.005 ns 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.723 0.657 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 3,361.513 (0.000) 3,376.368 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 4.099 4.118 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.056 [0.054, 0.058] 0.056 [0.054, 0.058] 
- SRMR [ 0.08] 0.052 0.055 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.894 0.899 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.876 0.881 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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การเปรียบเทียบขนาดอิทธิพลในการทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคล
ใกล้ชิด ระหว่างพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ตลาด 

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า ขนาดอิทธิพลในการทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ระหว่างพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ตลาด มีความสามารถในการพยากรณ์แตกต่าง
กัน โดยพบว่าตัวแปรทั้ง 11 ตัว มีความสามารถในการพยากรณ์การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดในพ้ืนที่ตลาดได้ดีกว่าพ้ืนที่ชุมชน ดังภาพที่ 11-14 ทั้งนี้สามารถอธิบายได้จากข้อมูลเชิง
คุณภาพซึ่งพบว่าบริบทแวดล้อมของตลาด ทั้งเจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด และพ่อค้าแม่ค้า ให้ความสำคัญ
และกำกับติดตามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งของผู้ค้าและผู้ซื้ออย่างเข้มงวดตามมาตรการของตลาด
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เนื่องจากเจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด และพ่อค้าแม่ค้า รับรู้ว่าตลาดเป็น
พ้ืนทีท่ี่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด รวมถึงหากมีการติดเชื้อในพ้ืนที่
ตลาด อาจทำให้ตลาดถูกปิดและทำให้ขาดรายได้ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการตลาดมีนโยบายที่
ชัดเจนและอำนาจสั่งการขึ้นกับเจ้าของตลาด โดยมีผู้จัดการตลาดเป็นผู้กำหนดมาตรการ มีแผนรองรับการ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
ในตลาด ไม่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐมาเป็นผู้กำหนด เพราะอาจเกิดความล่าช้า ความไม่ชัดเจน และอาจ   
ไม่เหมาะสมกับบริบทของตลาด ดังนั้นตลาดใช้การวางมาตรการก่อนการกำหนดจากภาครัฐ และอาศัยเพียง
การหนุนเสริมของภาครัฐ เช่น มีบริการการตรวจเชิงรุก มีบริการการทำความสะอาดและฉีดฆ่าเชื้อในพื้นที่
สาธารณะจากสำนักงานเขต มีการควบคุมป้องปราบจากตำรวจสายตรวจเพื่อป้องกันการตั้งวงดื่มสุรา เป็นต้น 

ผู้จัดการตลาด กล่าวว่า “ระบบในการดูแล หรือคัดแยกคนที่น่าสงสัย หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ   
จะสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าแผงนั้นหยุดขาย ปิดแผง ล้อมแผง” 

ผู้ค้าในตลาด กล่าวว่า “ผู้ค้าให้ความร่วมมือกับทางตลาดเป็นอย่างดี ผู้จัดการตลาดและเจ้าของตลาด 
ก็เอาใจใส่ทุกคนในตลาด มีจุดคัดกรองและจุดป้องกันทุกจุด” 

ผู ้ค้าในตลาด กล่าวว่า “ตลาดมีความเข้มงวด ในเรื ่องของการคัดกรอง เพราะจะมีหน่วยงาน
สาธารณสุขมาตรวจสอบทุกครั้ง” 
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ภาพที ่13 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ  
ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ

บุคคลใกล้ชิด ในกรณีของพ้ืนที่ชุมชน 

ภาพที ่11 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ  
ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ

บุคคลทั่วไป ในกรณีของพ้ืนที่ชุมชน 

ภาพที่ 12 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ  
ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ

บุคคลทั่วไป ในกรณีของพ้ืนที่ตลาด 

ภาพที่ 14 ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ  
ที่มีต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อ

บุคคลใกล้ชิด ในกรณีของพ้ืนที่ตลาด 
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ส่วนที ่ 13 ลำดับระยะของการติดเชื ้อโรคโควิด-19 การดำเนินงานของรัฐบาล และการปฏิบัติของ
ประชาชนตามช่วงเวลา  

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลำดับระยะของการติดเชื้อโรค
โควิด-19 การดำเนินงานของรัฐบาล และการปฏิบัติของประชาชนตามช่วงเวลา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

จุดเริ่มต้นการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดข้ึนที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชน
จีน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีการรายงานว่า พบการระบาดของกลุ่มโรคทางเดินหายใจแบบไม่ทราบ
สาเหตุ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงยืนยันการเกิด
โรคอุบัติใหม่ และประกาศชื่อที่เป็นทางการว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2563 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุขระหว่างประเทศ ต่อมาองค์การอนามัยโลกได้ตั้งชื่อให้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
อย่างเป็นทางการ ว่า COVID-19 (โรคโควิด-19) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 
องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงเป็นโรคที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (pandemic) สำหรับประเทศไทยสรุป
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ดังภาพที ่15 

 

 

ภาพที่ 15 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย 
ดัดแปลงจาก https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/?dashboard=select-trend-type 

สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 1 (ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 
รายแรกในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
มีรายงานผู้ป่วยคนไทยรายแรก อาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีประวัติสัมผัสเชื้อจากการให้บริการกับผู้ป่วยรายแรก
ชาวจีน ในระยะต่อมาจำนวนผู้ป่วยได้เพ่ิมข้ึนต่อเนื่องอย่างช้า ๆ จนกระท่ังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวง
สาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 
และรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ประเทศไทยพบการระบาดใหญ่เป็น
กลุ่มก้อน (cluster) ครั้งแรกที่สนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ต่อมาพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
ที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ประกาศปิดเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ประชากรเคลื่อนย้ายออกต่างจังหวัด ทำให้ผู้สัมผัสเชื้อกระจายออกไปยังต่างจังหวัด จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของ
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องยกระดับการบริการจัดการ

การศึกษาในช่วงการระบาด
ระลอกที่ 1 (มี.ค.-พ.ค. 63) 

การศึกษาในช่วงการระบาด
ระลอกที่ 5 ม.ค.-มี.ค. 65 

การศึกษาในช่วงการระบาด
ระลอกที่ 1-2 (ส.ค-ธ.ค. 63) 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และประกาศเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก. 
ฉุกเฉิน วันที่ 2 เมษายน 2563 หลังจากนั้น สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ เป็น “ศูนย์” ครั้งแรกและไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยยาวนานติดต่อกันกว่า 100 
วัน และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี 
เดินทางกลับจากทำงานที่ประเทศเมียนมา ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านชายแดนจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี
กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงทั้งพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  

ในช่วงการระบาดระลอกที่ 1 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-
19 โดยเก็บข้อมูลในประชาชน 3 ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 (นงเยาว์ 
เกษตร์ภิบาล, 2563) ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน 
ร้อยละ 98.0 พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 86.0 เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน
ตลอดเวลา 1-2 เมตรร้อยละ 95.0 และเว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว 1-2 เมตรตลอดเวลาร้อยละ 68.5 
นอกจากนี้พบว่าประชาชนปฏิบัติต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ โดยปฏิบัติทุกครั้งน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อเข้าร่วมร้อยละ 55.0 ไม่พูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 54.5 และต่อต้านผู้ที่เคย    
ติดเชื้อเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 43.0 และปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สวมหน้ากาก
อนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 94.5 ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม ร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 94.0 
และทำความสะอาดมือหลังพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 92.0 

การดำเนินการภาครัฐในช่วงการระบาดระลอกที่ 1  
1. กรมควบคุมโรค เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) 

เริ่มคัดกรองผู้ติดเชื้อที่ช่องทางเข้าออกประเทศ  
2. กระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปิดสถานศึกษา สถานบริการและสถานบันเทิง รวมถึง            
งดกิจกรรมการรวมกลุ่มในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  

4. ผู ้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานบริการ ร้านค้า และสถานศึกษา       
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 22 มีนาคม 2653 

5. ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตาม พ.ร.ก.  การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563  

6. รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยมีผลบังคับใชว้ันที่ 
3 เมษายน 2563   

7. จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 การยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
ในประเทศไทย  

8. กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และกรมควบคุมโรค เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: 
EOC) มีหน้าที่ดังนี ้1) การป้องกันและสกัดก้ันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย โดยทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย
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ต้องถูกกักกัน ในสถานกักกันของรัฐ และ 2) การยับยั้งการระบาดภายในประเทศ โดยคัดกรองและติดตามการ
สัมผัสและค้นหาผู ้ป่วย เน้นการรักษาความสะอาดโดยเฉพาะ  การล้างมือ เว้นระยะห่าง การเลี่ยงฝูงชน         
ใส่หน้ากากอนามัย 

9. กำชับจังหวัดชายแดนโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา ดำเนินการเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันการลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนจากประเทศเพ่ือนบ้านมายังประเทศไทย 

10. เปิดตัวแอปพลิเคชันหมอชนะ พัฒนาขึ ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์  อิสระชื่อ "Code for Public" 
เพื ่อใช้เก็บข้อมูลและติดตามการเดินทางของประชาชน ถือเป็นระบบติดตามตัวบุคคล (Tracking) เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบสวนโรค 

11. เปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะ พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทย มีเป้าหมายเพ่ือใช้ติดตามประชาชน
เข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่าง ๆ โดยจัดเก็บข้อมูลผ่านการเช็คอินและเช็คเอาท์ด้วยคิวอาร์โค้ด
ในสมาร์ทโฟน ซึ ่งเป็นเครื ่องมือที ่รัฐใช้ควบคุม  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่มีการคลาย 
ล็อกดาวน์ 

12. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.
com  
 

สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 2 (ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564) การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ
โรค โควิด-19 (ระลอกที่ 2) เริ่มเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ใน
แรงงานตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานไทยและต่างชาติ และแพร่กระจาย
ไปชุมชนโดยรอบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่รวมกันอย่างแออัดในหอพัก และไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลาดกลางกุ้งเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลขนาด
ใหญ่ ส่งผลให้เกิดการระบาดในจังหวัดอ่ืนตามมา จึงมีคำสั่งล็อกดาวน์สมุทรสาครเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563  

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พบเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่สองตลาดในจังหวัดปทุมธานี และมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งให้ปิดตลาด
ดังกล่าว นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2563 มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากบ่อนการพนันทีจ่ังหวัดระยองและชลบุรี 
ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 พบทีบ่่อนจังหวัดจันทบุรีและตราด  

วันที่ 3 มกราคม 2564 พบการติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟาครั้งแรกในประเทศไทยในครอบครัวชาวอังกฤษ 
ต่อมาเม่ือวันที่ 4 มกราคม 2564 ดีเจชื่อดังติดโรคโควิด-19 และยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่องใน
จังหวัดระยองและชลบุรี ศบค. จึงยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด อย่างไรก็ตามวันที่ 5 มกราคม 2564 
ยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในบ่อนไก่ชนที่จังหวัดอ่างทอง วันที่ 26 มกราคม 2564 พบการระบาดเป็น
กลุ ่มก้อนจากสถานบันเทิงที่จ ังหวัดเช ียงใหม่ วันที ่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พบการระบาดเป็นกลุ ่มก้อน               
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันที่ 14 มีนาคม 2564 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ตลาดบางแค 

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขึ้นทะเบียนวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 วัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคและแอสตร้าเซเนก้าล็อตแรกมาถึงประเทศไทย  และวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกนี้ไม่เกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขทีร่องรับได้ ส่งผลให้การ
ระบาดในระลอกนี้ใช้เวลาสั้นเพียง 3 เดือน (15 ธันวาคม 2563 –31 มีนาคม 2564)  
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ในช่วงการระบาดระลอกที่ 2 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 
โดยเก็บข้อมูลในประชาชน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และยะลา 
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และ
คณะ, 2564) และระยะที่ 2 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) ซึ่งสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 91.1 ลดลงจากระยะท่ี 1 
(ร้อยละ 92.7) พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 73.3 ลดลงจากระยะที่ 1 (ร้อยละ 
86.0) เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น 1-2 เมตร ตลอดเวลาร้อยละ 72.8 ลดลงจากระยะที่ 1 (ร้อยละ 78.6) และ
เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว 1-2 เมตร ตลอดเวลาร้อยละ 46.2 ลดลงจากระยะท่ี 1 (ร้อยละ 55.5) 

นอกจากนี้พบว่า ร้อยละการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนต่อผู้ที ่เคยติดเชื้ออยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งการศึกษาระยะที่ 2 (ร้อยละ 45.9) สูงกว่าระยะที่ 1 (ร้อยละ 44.1) และคะแนนเฉลี่ยระยะที่ 2 
(77.8 คะแนน) สูงกว่าระยะที่ 1 (76.0 คะแนน) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ จังหวัดนครราชสีมาและยะลา 
(84.0 คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (76.0 คะแนน) ส่วนร้อยละการปฏิบัติการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนต่อผู้ถูกกักกันอยู่ในระดับสูง ซึ่งการศึกษาระยะที่ 2 (ร้อยละ 48.5) สูงกว่า
ระยะที่ 1 (ร้อยละ 40.0) และคะแนนเฉลี ่ยระยะที่ 2 (78.3 คะแนน) สูงกว่าระยะที่ 1 (75.0 คะแนน)           
ซ ึ ่งคะแนนเฉลี ่ยมากที ่ส ุดค ือ จ ังหว ัดนครราชสีมา (87.0 คะแนน) และคะแนนเฉลี ่ยน ้อยที ่ส ุดคือ 
กรุงเทพมหานคร (77.0 คะแนน) 

เมื ่อจำแนกตามรายข้อ พบว่าประชาชนปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ทุกครั ้งต่อผู้ที ่เคยติดเชื้อ      
น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ สนับสนุนการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 10.2 สนับสนุนการฉีด
พ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 12.0 และให้อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ เงินช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ 
ร้อยละ 26.5 ประชาชนปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ทุกครั้งต่อผู้ที่เคยติดเชื้อ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 68.6 ทำความสะอาดมือหลังพูดคุยกับผู้ที่เคยติดเชื้อ
ร้อยละ 62.8 และทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารร่วมกับผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 61.4 

นอกจากนี้ประชาชนปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ทุกครั้งต่อผู้ถูกกักกัน น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ
สนับสนุนการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 10.0 สนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านที่มีผู้ที่
เคยติดเชื้อร้อยละ 11.7 และไม่พูดคุยกับผู้ถูกกักกันร้อยละ 26.4 ประชาชนปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19   
ทุกครั้งต่อผู้ถูกกักกัน มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับผู้ถูกกักกันร้อยละ 65.2  
ทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารร่วมกับผู้ถูกกักกันร้อยละ 61.2 และทำความสะอาดมือหลังพูดคุยกับ
ผู้ถูกกักกันร้อยละ 61.1 

การดำเนินการภาครัฐในช่วงการระบาดระลอกที่ 2 
1. ประกาศมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่เข้มงวดขึ ้น เพื่อจำกัดการระบาดไม่ให้กระจาย

ออกไปในพื้นที ่อื ่น เช่น การห้ามเข้า-ออกหอพักที่เป็นต้นตอของการระบาด และตลาดกลางกุ ้ง จังหวัด
สมุทรสาครอย่างเด็ดขาด ปิดสถานที่ชั่วคราว จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่ต่าง ๆ ห้ามประชาชนออกนอกเคหะ
สถานในระยะเวลาที่กำหนด และห้ามบุคคลต่างด้าวออกนอกพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร  

2. การสร้างโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาครประกาศตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใย
คนสาคร ที่สนามกีฬาจังหวัด วัด และโรงงาน หลังจากนั้นมีการสร้างโรงพยาบาลสนามอีกหลายจังหวัด เช่น 
จังหวัดชลบุรี และออกมาตรการจัดตั ้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
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ประกอบการ โดยให้มีการกักตัวผู้ติดเชื้อภายในและภายนอกพื้นที่ของหน่วยงาน (Bubble and Seal) และให้
สถานพยาบาลเอกชนช่วยรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

3. รัฐออกมาตรการเยียวยาในโครงการ “เราชนะ” จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่
ประชาชนจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน และเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน
โครงการคนละครึ่งเฟส 2  

4. กระทรวงสาธารณสุขประกาศประชากรเป้าหมาย 19 ล้านคนที่ต้องฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก 
ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่มี
โอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยวัคซีนชุดแรกนำส่งถึงประเทศไทย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็น
วัคซีนของซิโนแว็ก ชื่อ โคโรนาแว็ก (CoronaVac) จำนวน 200,000 โดส และของแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 
117,000 โดส รวมทั้งหมด 317,000 โดส และเริ่มฉีดวัคซีนล็อตแรกของซิโนแวค ใน 13 จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  

 
สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 3 (เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2564 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เกิด Super spreading ในหลายพื้นที่ ได้แก่ 
สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง แคมป์คนงานในกรุงเทพมหานคร บ่อนการพนันรูปแบบต่าง ๆ     
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
โดยส่วนใหญ่เป็นการระบาดภายในประเทศ และแพร่กระจายเป็นวงกว้าง เนื ่องจากสถานที ่ด ังกล่าว              
มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก มีความแออัด ใช้เวลาร่วมกันเป็นเวลานาน ขาดการเว้นระยะห่าง ละเลยการปฏิบัติ
ตามมาตรการ และผู้ใช้บริการกลุ่มนี้มักจะเดินทางไปสถานที่ประเภทเดียวกันหลายแห่ง ซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วง
การเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเหตุให้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 
2,000 รายต่อวัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน มีการแพร่ระบาดหนักในประเทศ
เพื่อนบ้าน ทำให้มีคนไทยและคนสัญชาติอื่นลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดน   
ซึ่งมักจะลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ทำให้กลุ่มบุคคลที่เข้ามาไม่ได้เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง
โรค ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ชายแดน จึงทำให้หลายจังหวัดต้องยกระดับมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรค 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ชุมชนคลองเตย ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังราชทัณฑ์ติดเชื้อ 2,835 ราย วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พบการติดเชื้อสายพันธุ์
เดลต้าในแคมป์คนงาน และวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 พบการติดเชื้อสายพันธุ์เบต้าที่จังหวัดนราธิวาส  

การระบาดของสายพันธุ์เดลต้าทำให้มีผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้  
กระทรวงสาธารณสุขต้องเปิดโรงพยาบาลสนาม โดยนายกรัฐมนตรีเปิดโรงพยาบาลบุษราคัมวันที่ 14 
พฤษภาคม 2564 เพ่ือดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อย. อนุมัติขึ ้นทะเบียนวัคซีนของซิโนฟาร์ม และวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัด ผลิตและส่งมอบวัคซีนแอสตรา้เซเนกา้ใหก้ระทรวงสาธารณสุข และเริ่มกระจาย
วัคซีนของซิโนแวคและแอสตร้าเซเนก้าไปทั่วประเทศวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ต่อมาวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้โรงพยาบาลเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดหาวัคซีนได้เอง
จากหน่วยงานที่รัฐกำหนด วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ตั้งเป้าเปิดประเทศภายใน 120 
วัน เริ่มนำร่องท่ีจังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 มิถุนายน 2564 อย. ได้มีการอนุมัติเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนไฟเซอร์ให้
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สามารถใช้ได้ในประเทศไทย และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 วัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” จัดส่งถึงไทยโดย   
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้จัดซื้อ 

การดำเนินการภาครัฐในช่วงการระบาดระลอกที่ 3 
1. ยกระดับมาตรการเร่งด่วนเพื่อคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะในสถานที่เสี ่ยง      

ขอความร่วมมือร่วมมืองดจัดกิจกรรม หากยืนยันจะจัดต้องขออนุญาตและทำแผนควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  
2. ตั้งด่านคัดกรองเพ่ือสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว และการตรวจค้นหาเชิงรุก

ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ชุมชน ตลาดสด  และจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  
เฝ้าระวังการหลบหนีเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายในทุกช่องทาง เตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง      
ด่านคัดกรองโรค การจัดพ้ืนที่แยกกักกันโรค และมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคทีเ่ข้มงวดอย่างบูรณาการ กำชับ
ให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ในจังหวัดเป็นระยะ         เพ่ือ
เตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะตามเขตชายแดน 

3. กรมควบคุมโรคกำชับให้เรือนจำและทัณฑสถานดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19      
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการแยกกักตัวผู้ต้องขังใหม่อย่างน้อย 14 วัน 

4. เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 หลังจากนั้นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 
เป็นวันแรกที่เริ่มปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศ และมีการจัดหาวัคซีนทางเลือกเข้ามาในประเทศมากข้ึน  

5. วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ร้านอาหาร 
และล็อกดาวน์กิจกรรมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นเวลา 30 โดยมีผลบังคับใช้
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

6. รัฐบาลขยายเวลาให้สิทธิในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ให้ประชาชนรับเงินคนละ 5,000 บาท เป็น
เวลา 6 เดือน 

 
สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2564) การระบาดระลอกนี้ พบว่าเกิดการ

ระบาดจากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่กลายมาเป็นสายพันธุ์หลักครอบคลุมกว่ าร้อยละ 80 
ของผู้ติดเชื้อ ซึ่งสายพันธุ์นี้มีความสามารถจับเซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้น  แพร่กระจายเชื้อได้รวดเร็ว และทำให้
เกิดปอดอักเสบมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในผู ้ที ่ยังไม่ได้รับวัคซีน ส่งผลให้มีผู ้ป่วยอาการรุนแรงทำให้
สถานพยาบาลต้องรับภาระที่หนักมากขึ้น การระบาดครั้งนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อ
รายวันเกิน 10,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตรายวันเกิน 100 ราย ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564  

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 วัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกาล็อตแรกจำนวน 1.5 
ล้านโดสเดินทางถึงประเทศไทย และเริ่มฉีดวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
วัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจำนวน 560,200 โดส เดินทางถึงประเทศไทย และเริ่มฉีดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อค่อย ๆ ลดลง 

การดำเนินการภาครัฐในช่วงการระบาดระลอกที่ 4 
1. วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รัฐบาลเปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้วเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2564 มีการผ่อนคลาย
มาตรการเรื ่อยมาและเปิดประเทศรับนักท่องเที ่ยวจาก 63 ประเทศโดยไม่ต้องกักตัว เพื ่อเป็นการฟื ้นฟู
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและสายการบิน  
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2. วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 อย. ประกาศปรับแผนขยายการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ให้ได้ไม่น้อย
กว่า 40 ล้านเม็ดต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 

3. ประกาศราชกิจจานุเบกษาห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมและการมั ่วสุม เมื ่อวันที ่ 16 
กรกฎาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน ต่อมามีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ลดการเดินทาง ปิด
สถานที่เสี่ยง และให้ทำงานที่บ้านเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ 
28 สิงหาคม 2564 ได้มปีระกาศราชกิจจานุเบกษาคลายล็อกในพ้ืนที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด 

4. รัฐบาลพยายามเร่งหาพื้นที่สร้างโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพ่ิมจำนวน
มากอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม 2564 

5. รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 
 

สถานการณ์การระบาดระลอกที่ 5 (1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน) หลังจากการระบาดระลอกที่ 4 
จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ประกาศชื่อโควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ว่า “โอไมครอน” พร้อมจัดให้อยู่ในกลุ่มเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวล 
(Variants of Concern: VOC) ตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของเชื้อที่มีการกลายพันธุ์มาก
ถึง 32 จุด หลายประเทศในยุโรปและเอเชีย รวมถึงประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการคุมเข้มการ
เดินทางจากประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน สำหรับ
ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนรายแรก ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นชายไทยเดินทางมาจาก
สเปน และมีการติดเชื้อในประเทศรายแรกซึ่งเป็นภรรยาของชายคนดังกล่าว ประกอบกับพบผู้ ติดเชื้อที่เดิน
ทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test and Go เพิ่มขึ้น 2 เท่า จึงมีการระงับการลงทะเบียนเข้าราชอาณาจักร      
ในรูปแบบ Test and Go ต่อมามีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในจังหวัดกาฬสินธุ์และอุบลราชธานี หลังจาก
นั้นพบการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศและส่วนใหญ่เป็นการระบาดในชุมชนและครัวเรือน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ
จำนวนมาก 

ในช่วงการระบาดระลอกที่ 5 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคนไทยในการป้องกันโรคโควิด-19 
เปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับวัคซีน โดยเก็บข้อมูลในประชาชน 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2565) ซึ ่งสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านร้อยละ 86.8 ลดลงจากก่อน
ได้รับวัคซีน (ร้อยละ 89.9) พกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือทุกครั้งที่ออกจากบ้านร้อยละ 67.4 เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนได้รับวัคซีน (ร้อยละ 35.8) เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืน 1-2 เมตรตลอดเวลาร้อยละ 53.1 เพ่ิมขึ้นจากก่อน
ได้รับวัคซีน (ร้อยละ 48.3) และเว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัว 1-2 เมตรร้อยละ 37.6 เพ่ิมขึ้นจากก่อน
ได้รับวัคซีน (ร้อยละ 34.1) 

เมื่อจำแนกตามรายข้อ พบว่า ประชาชนปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป โดยปฏิบัติทุกครั้งมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
คือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 71.6 ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับบุคคล
ทั่วไปร้อยละ 61.8 และทำความสะอาดมือหลังรับประทานอาหารกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 61.1 และปฏิบัติ    
ทุกครั้งน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ช่วยสอดส่องดูแลผู้ติดเชื้อระหว่างเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จนครบกำหนด 
ร้อยละ 32.6 ให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินแก่ผู้ติดเชื้อร้อยละ 28.9 และต่อต้านการให้ผู้ติดเชื้อเข้ารว่ม
กิจกรรมของชุมชนร้อยละ 28.8  
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นอกจากนี้พบว่าประชาชนปฏิบัติต่อบุคคลใกล้ชิด โดยปฏิบัติทุกครั ้งมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
สนับสนุนการพ่นยาฆ่าเชื้อในชุมชนที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อร้อยละ 54.3 สนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบ้านที่มีผู้ที่
เคยติดเชื้อร้อยละ 52.7 และทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารกับบุคคลทั่วไปร้อยละ 46.9 และปฏิบัติ
ทุกครั้งน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้ติดเชื้อเข้าร่วมร้อยละ 27.3 ห้ามคนในครอบครัวไป
เยี่ยมเยือนผู้ติดเชื้อร้อยละร้อยละ 27.2 และต่อต้านการให้ผู้ติดเชื้อเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนร้อยละ 22.2  

การดำเนินการภาครัฐในช่วงการระบาดระลอกที่ 5 
1. ปรับพื ้นที ่สีของจังหวัดตามระดับสถานการณ์ วันที่  1 มกราคม 2565 ปรับมาตรการเข้า

ราชอาณาจักรและการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งในรูปแบบ Sandbox Program และ Test and Go และ
ได้ยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด-19 เป็นระดับที่ 4 ในวันที่ 9 มกราคม 2565  

2. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดใน
รูปแบบร้านอาหารได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

3. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาตรการ COVID free setting สำหรับกิจกรรม
รวมกลุ่ม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และปรับข้อกำหนดการเดินทางเข้าไทยไม่กักตัว รอผลตรวจ RT-PCR 
1 วัน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 

4. วันที ่ 24 มีนาคม 2565 รัฐบาลลงนามในสัญญาซื้อยาแพกซ์โลวิด (Paxlovid) จากบริษัท 
ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

5. วันที่ 29 เมษายน 2565 ศบค. ออกมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 3 ประเภท 
(ได้วัคซีนครบ ไม่ได้หรือได้วัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และมีเหตุยกเว้น) 

6. ว ันท ี ่  1 พฤษภาคม 2565 ยกเล ิกมาตรการการเข ้าประเทศแบบ test & go สำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ 

7. วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ยกเลิกการตรวจ ATK (ยกเว้นกลุ่มเสี่ยงและบุคคลสำคัญ) คลายล็อก
มาตรการต่าง ๆ ให้เปิดผับบาร์ได้ถึงเที่ยงคืน  

8. วันที ่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่อนคลายมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า       
ทั่วราชอาณาจักร และผ่อนคลายมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

 
ระยะหลังการระบาด 

จากการประเมินของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอาการของผู ้ป่วยโรคโควิด-19       
สายพันธุ์โอไมครอน ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ จึงปรับการ
บริหารจัดการโรคโควิด-19 สู่ระยะหลังการระบาด (post-pandemic) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น 
(endemic) โดยเน้นการดำเนินงาน 4 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อให้อัตราการ
ติดเชื้ออยู่ในระดับที่สามารถรองรับได้และประชากรมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น 2) มาตรการการแพทย์มีเป้าหมายเพ่ือ
ลดการป่วยตายจากโรคโควิด-19 และมุ ่งเน้น home base และ community base 3) มาตรการสังคม        
มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม ในการป้องกัน ควบคุม  การแพร่ระบาดในระดับบุคคล องค์กร 
และสถานที่ และ 4) กลไกการสนับสนุนมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการแพทย์ให้เกิดความ
คล่องตัวมากข้ึน  
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ในเดือนมิถุนายน 2565 สถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อในระดับสูงคงที่
สอดคล้องกับการคาดการณ์ตามฉากทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขยังคงระดับการเตือนภัยในระดับที ่ 2            
ทั่วประเทศ และเร่งดำเนินมาตรการให้กลุ่ม 608 มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น (save 608 by booster dose) 
รวมทั้งกำกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเน้นย้ำให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคส่วนบุคคลเป็นอย่างดี (universal prevention: UP) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดเป็นวงกว้าง หรือ 
แพร่โรคไปยังกลุ่มเสี่ยง 

การดำเนินการภาครัฐในระยะหลังการระบาด 
1. วันที ่ 1 กันยายน 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกมาตรการให้ผู ้ติดเชื้อ    

กลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยใช้มาตรการ 5+5 คือ แยกกักรักษา 5 วัน เฝ้าระวังและป้องกันตนเอง
เข้มข้น  5 วัน นอกจากนี้ อนุญาตให้หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อยาได้เอง และร้านยา 
สามารถจ่ายยาได้ตามใบสั่งแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ส่วนหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จัดซื้อยาได้เองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

2. วันที ่ 20 กันยายน 2565 ประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิกโรคโควิด -19 จากการเป็น 
โรคติดต่ออันตราย และประกาศราชกิจจานุเบกษาเพิ่มโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 57  
มีผลบังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565  

3. วันที่ 23 กันยายน 2565 ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่                   
ทั ่วราชอาณาจักร (คราวที ่ 19) ลงวันที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง             
ที่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้มีผลในวันที่  
30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป และประกาศยกเลิก ศบค. ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มมีการประกาศยกเลิกมาตรการ
และศูนย์ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องตามลำดับ 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง สรุปลำดับระยะของการติดเชื้อโรค      
โควิด-19 การดำเนินงานของรัฐบาล และการปฏิบัติของประชาชน ได้ดังภาพที่ 16 
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Timeline COVID-19 ตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกในไทย 
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ภาพที่ 16 ระยะของการติดเชื้อโรคโควิด-19 การดำเนินงานของรัฐบาล และการปฏิบัติของประชาชน 
ตั้งแต่เริ่มพบการระบาด ถึง กันยายน 2565 
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ส่วนที่ 14 พัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการถอดบทเรียนและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

14.1 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมือง
แออัดและตลาด 

14.2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด
และตลาด 

14.3 การทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19  
ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 
 

14.1 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมือง
แออัดและตลาด 

การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนเมืองแออัดและตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ตาม SWOT 
analysis ประกอบด้วย จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค 
(threats) มีดังนี้ 

ชุมชนเมืองแออัดกรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง (strengths) 
1. บริบทชุมชนเมืองแออัด ชุมชนมีบ้านเรือนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานปกติ

สะดวกสบาย หน่วยงานรัฐเข้ามาถึงชุมชนได้ง่าย ในบางชุมชนที่มีโรงเรียน มัสยิด ทำให้มีพ้ืนที่ส่วนกลางในการ
รวมตัวของคนในชุมชน แต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองแออัดในเมือง (ชุมชนแม่เนี้ยว) จะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางในการทำ
กิจกรรมของชุมชน มักใช้พื้นที่บ้านประธานชุมชนหลัก ทั้งการพบปะพูดคุย การจัดสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่าง ๆ   
ผู้พักอาศัยในชุมชน มีทั้งคนดั้งเดิม คนต่างจังหวัด และแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงาน โดยมักเช่าห้องพัก 
อพาร์ทเมนต์  

2. คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลสนาม ได้โดยการ
ประสานงานของประธานชุมชน ในช่วงแรก ๆ คนที่ติดเชื้อจะไม่มีการกักตัวที่บ้านเพราะไม่มีพื้นที่ ที่สามารถ  
กักตัวได้ และกลัวว่าจะทำให้เกิดการแพร่เชื่อสู่คนอื่นในบ้าน ปัจจุบันเริ่มมีการกักตัวที่บ้านในกรณีที่อาการ     
ไม่รุนแรงและสามารถจัดการตนเองได้ เช่น คนที่พักอยู่เพียงลำพัง 

3. ชุมชนมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ตำรวจ กองทัพบก นักการเมือง บริษัทเอกชน มาแจกถุงยังชีพ 
แจกข้าวกล่องให้คนในชุมชน โดยการประสานงานของประธานชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีหน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลือ ขณะที่บางชุมชนมีนักการเมืองจัดทีมมาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยชุมชนแม่เนี้ยวจะมีหน่วยงานมาช่วย
เยอะเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นท่ีกลางเมือง 

4. คนในชุมชนบางส่วนมีฐานะ สามารถเข้าถึงวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ได้   
ทั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK  และมีการแบ่งปันให้ครอบครัวในชุมชนที่ไม่มีเงิน
พอที่จะซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ 

5. ในชุมชนมีการบริหารจัดการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีการ
รณรงค์ให้คนในชุมชน ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย การรักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน บางชุมชนมี
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ข้อตกลง การเว้นระยะห่าง การไม่ให้รวมตัวสังสรรค์กัน มีกรรมการชุมชนช่วยสอดส่องดูแล สำหรับชุมชน  
ลำสาลีพัฒนา มีการทำเอกสารแนะนำวิธีปฏิบัติตัวใส่ในถุงยังชีพที่มอบให้ผู้ที่กักตัว โดยคนในชุมชนสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  

6. ประธานชุมชนมีบทบาทสำคัญในการประสานงานส่งต่อการรักษาผู้ป่วย การขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ในการมอบของที่จำเป็นให้คนในชุมชน ซึ่งพบว่าประธานชุมชนมีการรวมตัวเครือข่ายประธาน
ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ คอยให้คำแนะนำปรึกษาหารือกัน โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทางไลน์   

7. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้การ
ป้องกันโรคโควิด-19 กับคนในชุมชน เมื่อพบผู้ติดเชื้อ อสส. สามารถประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข เพ่ือส่ง
ตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา หรือในช่วงหลัง ๆ ที่อาจมีการกักตัวดูอาการที่บ้าน อสส. สามารถประสานเรื่องยา 
อาหารให้ผู้ที่กักตัวได้ดีและทั่วถึง ซึ่งถ้าชุมชนที่ไม่มี อสส. เช่น ชุมชนแม่เนี้ยว คนในชุมชนจะประสานกับ
ประธานชุมชน ให้ช่วยประสานงานให้   

8. ในชุมชนมีการช่วยเหลือกันเอง ถ้าคนในบ้านหลังไหนติดโรคโควิด-19 บ้านที่อยู่ใกล้ ๆ จะทำอาหาร
ไปแขวนไว้ให้หน้าบ้าน และเมื่อได้รับสิ่งของบริจาค จะมีการจัดสรรสิ่งของโดยจะมอบให้คนที่อยู่ในภาวะ
ยากลำบากก่อน คือคนที่มีรายได้น้อยหรือในครอบครัวมีผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ    

9. การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในชุมชน ทุกชุมชนจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย เช่น 
วิธีการป้องกัน การล้างมือ รวมถึงมาตรการของชุมชน เช่น การห้ามรวมตัวกันสังสรรค์ พูดคุย ดื่มสุรา การ
ประชาสัมพันธ์จุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงชุมชน  

10. การเข้าถึงวัคซีน คนในชุมชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว เพียงแต่ในช่วงแรก ๆ คนในชุมชนได้รับวัคซีนน้อย เพราะระบบการฉีดวัคซีนของ
รัฐล่าช้า และมีบางคนไม่อยากฉีด เพราะไม่ม่ันใจในประสิทธิภาพ กลัวฉีดแล้วตาย 

11. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานชุมชน สามารถเข้าถึงกันได้ง่าย 
 

จุดอ่อน  (weaknesses)  
1. สภาพที่พักอาศัยของคนในชุมชนที่เป็นห้องเช่า หอพัก หรือบ้านที่คับแคบ และสมาชิกในบ้านอยู่กัน

หลายคน ทำให้เมื่อมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในครอบครัว จึงไม่สามารถกักตัวได้ ทำให้เชื้อแพร่ระบาดให้คนใน
ครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น 

2. บริบทชุมชนเมืองแออัด ในกรุงเทพมหานคร สภาพชุมชนมักจะมีเส้นทางเข้าออกชุมชนได้หลายทาง 
มีคนใช้เส้นทางตลอด ทำให้ชุมชนไม่สามารถจัดการคัดกรอง ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากคนภายนอก
ชุมชนได้ ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรม มักใช้พื้นที่ของบ้านกรรมการชุมชน เช่น ชุมชน
แม่เนี้ยว คนในชุมชนใช้โรงรถของประธานชุมชน เป็นพื้นที่เก็บของบริจาคซึ่งใช้ได้เพียงชั่วคราว เมื่อได้ของ
บริจาคมา ประธานชุมชนจะรีบแจกจ่ายทันที และการไม่มีพื้นที่ส่วนกลางทำให้ไม่สามารถประสานหน่วยงาน
เข้ามาจัดการตรวจคัดกรองในชุมชนได้ ประธานชุมชนจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปรับการ
บริการคัดกรอง การรับของบริจาค 

3. การที่ชุมชนมีประชากรแฝงอาศัยอยู่เยอะมาก มักมาจากต่างจังหวัดเข้ามาเช่าบ้านพัก หอพัก ทำงาน
ในกรุงเทพฯ (ชุมชนแม่เนี้ยว ชุมชนลำสาลีพัฒนา) เป็นภาระการดูแลที่มากขึ้น กรรมการชุมชนดูแลไม่ทั่วถึง 
และบางชุมชนอยู่ใกล้ตลาดสด (ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์) มีคนนอกชุมชนใช้เส้นทางผ่านชุมชนเป็นประจำ 
ประกอบกับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาด มักเช่าหอพักในชุมชน ทำให้การควบคุมป้องกันเชื้อโควิดทำได้
ยากมาก 
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4. การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ชุมชนไม่มีระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 บางชุมชนไม่มี 
อสส. ทำให้ไม่มีคนประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ การที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
สาธารณสุขในกรุงเทพมหานครที่ดูแลชุมชนโดยตรงจึงไม่มี คนในชุมชนจะจัดการติดต่อหน่วยงาน โรงพยาบาล
ในการรักษาเอง หรือการแจ้งประธานชุมชนให้ช่วยประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีผู ้ป่วยบางรา ย
เสียชีวิต เนื่องจากไม่สามารถประสานหาโรงพยาบาลรักษาได้ทัน ในส่วนการประสานการรักษาของคนในชุมชน
มักประสานงานผ่านระบบของ สปสช. ซึ่งพบปัญหาติดต่อยาก การช่วยเหลือล่าช้า ขณะที่เมื่อเทียบกับชุมชนที่
มี อสส. จะสามารถติดต่อกับศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ได้รวดเร็ว และได้รับการช่วยเหลือ 

5. ภาคีเครือข่ายในการจัดการ ชุมชนไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยบริหารจัดการดูแล ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยในชุมชน คนในชุมชนดูแลกันเอง แต่จะมีศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เข้ามาแจกแอลกอฮอล์ทำความ
สะอาดมือ หน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-19 แนะนำการดูแลตัวเอง แจ้งข่าวการตรวจคัดกรอง การส่งยาให้
ผู้ป่วยบางคนที่ระยะหลังสามารถกักตัวในบ้านได้  ซึ่งเป็นทำตามภารกิจของหน่วยงาน  

6. วัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่จะจัดหาอุปกรณ์
การตรวจ ATK บริการตรวจคนในชุมชนเองโดยใช้งบประมาณส่วนตัว ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองอ่ืน 
ๆ เช่น ที่วัดอุณหภูมิ ถุงมือ จะจัดหากันเอง ส่วนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ บางครอบครัวไม่มีรายได้
เพียงพอ ไม่สามารถหาซื้อได้ คนที่มีฐานะดีกว่าก็จะแบ่งปันให้ 

7. วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ชุมชนไม่มีความรู้ในแยกกรณีผู้ป่วยเป็นลักษณะ เขียว เหลือง 
แดง พอรู้ว่าคนในครอบครัวติดเชื้อ จะประสานโรงพยาบาลส่งต่อไปรักษาทันที ส่วนชุมชนที่ไม่มี อสส. คนที่  
ติดเชื้อหรือคนในครอบครัวจะแจ้งประธาน ประธานจะช่วยประสานส่งต่อผู้ป่วย แจ้งให้แยกห่างจากคนใน
ครอบครัว แต่มักทำได้ไม่ทั่วถึง   

8. คณะกรรมการชุมชนกับคนในชุมชนไม่ได้ทำงานแบบร่วมมือกัน สร้างระบบร่วมกัน ทำให้การจัดการ
ดูแลผู้ป่วยในชุมชนไม่ทั่วถึง การดูแลแบบบ้านใกล้เรือนเคียงช่วยกันดูแลกันและกัน ทำให้การระบาดในชุมชน
ขยายมากขึ้น  

9. พยาบาลหรือ อสส. ที่เข้าไปในชุมชนไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนต่างชาติ/ แรงงานต่างด้าวได้ 
รวมถึงขาดล่ามที่ช่วยในการสื่อสาร  

10. ความเชื่อของคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วทำให้เสียชีวิต/ พิการ 
11. ระบบการรักษาพยาบาลยังไม่ครอบคลุมเรื่องการรักษาตัวหากมีอาการแพ้วัคซีน  
 

โอกาส (opportunities)  
1. คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่มีบทบาท  

ในการดูแล ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขได้ โดยจะตั ้งกลุ ่มอาสาสมัครในชุมชน และสมัครกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีพ้ืนที่ดูแลชุมชน หลังเหตุการณโ์รคโควิด-19 ลดลงจนเป็นปกติ (ชุมชนแม่เนีย้ว) 

2. การเห็นคนติดเชื้อในชุมชนเยอะมากขึ้น เห็นผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการรับข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตัวเองในการป้องกันและการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 

3. การมีส่วนร่วมและความไว้วางใจกัน 

อุปสรรค (threats)  
1. หน่วยงาน สถานพยาบาลที่รับรักษา ประสานได้ยาก ส่งผลให้คนในชุมชนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19     

ไม่สามารถติดต่อส่งตัวรับการรักษาได้ทันท ี
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2. การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค บางครั ้งทำได้ล่าช้าเนื ่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้อง       
ขออนุญาตหลายภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
สำนักงานป้องกันโรคเขตเมือง  

3. ขาดฐานข้อมูลและ/หรือการเชื่อมโยงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น ฐานข้อมูลการ  
ติดเชื้อของแต่ละชุมชน ฐานข้อมูลการได้รับวัคซีนของชุมชน ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเปราะบาง/กลุ่มด้อยโอกาสของแต่ละชุมชน และฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

4. ความเครียดในการกักตัว เพราะทำให้ขาดรายได้ และมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของตนเอง 
5. ข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จที่ทำให้เกิดความเชื่อผิด ๆ 
 

ชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่ 
จุดแข็ง (strengths) 
1. ผู้นำชุมชนและทีมงานควบคุมโรคในชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อสม. และกลุ่มเยาวชน ทำงาน

ด้วยความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 
2. อสม. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน 
3. มี อสม. และคณะกรรมการชุมชน ที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือเมื่อติดเชื้อ  
4. ชุมชนช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน เช่น การแบ่งปันอาหาร การติดต่อประสานงานเพื ่อขอรับความ

ช่วยเหลือ  
5. สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ขอรับบริจาคเงินและถุงยังชีพและ

สิ่งของจำเป็นต่าง ๆ แจกให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
6. คนในชุมชนมีความร่วมมือและความสามัคคี  
7. บางชุมชนมีที่ทำการชุมชน ซึ่งเป็นที่ประสานงานของชุมชนและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมกลุ่ม 
8. มีภาคีเครือข่ายภายในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการป้องกันและควบคุมโรค 
9. บางชุมชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพียงพอกับความต้องการ ได้แก่ 

เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  
10. การเข้าถึงวัคซีนมีความสะดวกมากขึ้น และมียี่ห้อวัคซีนให้เลือกมากข้ึนยิ่งขึ้น 
11. การเข้าถึงการรักษาพยาบาล ผู้ที่มีสถานะเป็นคนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนและการรักษาได้ตามสิทธิ 

การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
12. เทศบาลฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลและรักษาผู ้ติดเชื ้อโรคโควิด -19 และแจ้ง

ประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ไลน์ เพจเทศบาล เสียงตามสาย แจ้งผ่านผู้นำชุมชน อสม. 
13. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนทำได้อย่างทั่วถึง โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น 

เสียงตามสายในชุมชน อสม. กลุ่มไลน์ และล่ามแปลภาษา 

จุดอ่อน (weaknesses)  
1. ที่อยู่อาศัยคับแคบ และมีผู้อาศัยในครัวเรือนจำนวนมาก ทำให้แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย 
2. บางชุมชนการไม่มีพ้ืนที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรม 
3. ชุมชนมีกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ จำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
4. กระบวนการจัดการคัดกรองของชุมชนไม่ทั่วถึง เนื่องจากมีทางเข้า–ออกหลายเส้นทาง  
5. บางครั้งคนในชุมชนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อ 
6. ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อไม่ครอบคลุม ล่าช้า ทำให้ผู้ติดเชื้อบางรายเข้าถึงการรักษาล่าช้า 
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7. กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล ซึ่งผู้นำ
ชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือคนที่ดูแล ทำให้ผู้ปว่ย
กลุ่มนี้แพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน  

8. คนในชุมชนบางคน ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้  
9. บางชุมชนมีการมั่วสุมของผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด 
10. บางชุมชนไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรการของชุมชนในการควบคุมโรค  
11. ช่วงที่มีการระบาดหนัก มีผู้ที่ต้องการตรวจ ATK จำนวนมาก แต่ศูนย์ให้บริการไม่สามารถรองรับได้

เพียงพอ ต้องนัดให้มาตรวจในวันถัดไป 
12. ผู้ติดเชื้อบางรายไมป่ฏิบัติการป้องกันตนเองตามมาตรการของรัฐ ทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว 

เนื่องจากส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนจำนวนมาก และบ้านมีสภาพแออัด 
13. ผู้ติดเชื้อในชุมชนบางรายกักตัวไม่ครบตามจำนวนวันที่กำหนด  
14. ผู้ติดเชื้อบางรายปิดบังข้อมูล หรือไม่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง 
15. บางชุมชนประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคโควิด-19 การใส่

หน้ากากอนามัย 100 % จะใส่เฉพาะเมื่อออกนอกบ้านเท่านั้น  
16. บางชุมชน ระบบการเฝ้าระวัง การคัดกรอง และการประชาสัมพันธ์ ยังดำเนินการได้ไม่ครอบคลุม 

ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง 
17. แนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 บางข้อปฏิบัติได้ยากในบริบทของชุมชนเมืองแออัด 

เช่น การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร  
18. คนในชุมชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK ทำให้บางคนไม่ยอมตรวจ เนื่องจากไม่มีเงิน  

ไม่มีรายได้  
19. บางชุมชนมีวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่มีเงินซื้อ ถึงแม้จะได้รับบริจาค 
แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

20. บางชุมชนไม่มีงบประมาณในการจัดการ จึงประชาสัมพันธ์ขอรับเงินบริจาค แล้วมาจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ แจกให้กับประชาชนในชุมชน 

21. อสม. และแกนนำชุมชน เป็นผู้สูงอายุ และมีปัญหาสุขภาพ ทำให้การทำงานในพ้ืนที่เกิดความล่าช้า 

โอกาส (opportunities)  
1. คนในชุมชนได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติการป้องกันตนเองเก่ียวกับโรคอุบัติใหม่ 
2. คนในชุมชนได้เรียนรู้ในการป้องกันตนเอง การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและการปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมของตนเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
3. เครือข่ายภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือมากขึ้นและต่อเนื่อง เช่น ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ (สท.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มูลนิธิ องค์กร
เอกชน โรงพยาบาลเอกสาร และภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่  

4. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น 
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อุปสรรค (threats)  
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต่างคนต่างกลัวโรค ทำให้การค้นหาและช่วยเหลือผู ้ที ่มี    

ความเสี่ยงมีความยากมากขึ้น  
2. ขาดการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรที่เข้ามาในพื้นที่ 

เนื่องจากที่ผ่านมาต่างคนต่างมา ต่างคนต่างรายงานข้อมูล 
3. ขาดฐานข้อมูลและ/หรือการเชื่อมโยงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น ฐานข้อมูลการ   

ติดเชื้อของแต่ละชุมชน ฐานข้อมูลการได้รับวัคซีนของชุมชน ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มเปราะบาง/กลุ่มด้อยโอกาสของแต่ละชุมชน และฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

4. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความยากลำบากในการตัดสินใจที่จะรายงานชื่อสถานที่ซึ่ง
ได้จากการสอบสวนโรค กรณีที่พบผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากสถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า และตลาด 
เป็นต้น เนื่องจากถ้าแจ้งชื่อสถานที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ แต่ถ้าไม่แจ้งชื่อสถานที่ประชาชนจะ    
เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวและไม่ระมัดระวังตนเอง ทำให้เสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง รวมถึงบุคลากร
การแพทย์ได้รับการตำหนิไม่ว่ากรณีแจ้งหรือไม่แจ้งชื่อสถานที่ ดังนั้นระบบการรายงานการสอบสวนโรคของ 
ทั้งประเทศต้องเป็นแนวทางเดียวกันและประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 

5. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง ทำให้รับรู้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับวัคซีน    

6. ไม่มีความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เนื่องจากเกิดจากความสับสนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  
7. ระบบการช่วยเหลือ ต้องติดต่อหลายขั้นตอน แม้ว่าจะเป็นสภาวะฉุกเฉิน ต้องยื่นเอกสารจำนวนมาก 

สร้างระบบการคัดกรองมากเกินไป  
8. การรับบริจาคของในชุมชนมีจุดเดียว ทำให้อาหารบูด เน่าเสีย  
9. จุดบริการให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งต่อในการรักษาพยาบาลมีจำนวนน้อย ทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงการ

รักษาไดย้าก ล่าช้า ส่งผลให้เกิดการกระจายแพร่เชื้อในชุมชนอย่างรวดเร็ว 
10. การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย ทำให้ผู้กักตัวที่ไม่มีรายได้ ไม่มีอาหาร น้ำดื่ม หรือ

สิ่งของยังชีพ 
11. การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้า ทำให้คนในชุมชนไม่มีความรู้และปฏิบัติการป้องกัน

การติดเชื้อได้ไม่ถูกต้อง 
12. ผู้ประกอบการกลุ่มหอพัก บ้านเช่า ไม่ให้ความร่วมมือ 
13. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่เพียงพอ  
14. วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของรัฐมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
15. หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อมีน้อยมาก   
 

ตลาดกรุงเทพมหานคร 
จุดแข็ง (strengths) 
1. บริบทตลาดในกรุงเทพมหานคร ตลาดมักจะสร้างเป็นอาคารหลังคาสูง เปิดโล่งทุกทิศ ตั้งอยู่ในพื้นที่

ใกล้ชุมชน หรืออยู่ติดกับถนน การเดินทางไปตลาดสามารถเดินทางไปได้สะดวก มีการจัดเป็นพื้นที่จอดรถ      
มีการจัดแผงขายของเป็นโซนประเภทของที่ขาย มีการจัดพื้นที่ทิ้งขยะ เจ้าของตลาดมักเป็นหน่วยงานภาครัฐ  
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2. ตลาดมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมผู ้ค้า มีการจัดแบ่งโซนผู้ค้า และแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที ่ตลาด      
คอยดูแล ทำให้การประสานงานในกลุ่มผู้ค้า และการประสานงานระหว่างตลาดกับผู้ค้า มีความรวดเร็วมาก 
โดยใช้กลุ่มไลน์ 

3. มีการจัดพื้นที่/ จัดโซนร้านค้าอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีฉากกั้นแผงที่ชัดเจน ช่วยลดการแพร่กระจาย
เชื้อระหว่างแผงได้ดี  

4. ตลาดมีเจ้าหน้าที่จัดการดูแล เช่น ตลาด อตก. มีผู้จัดการตลาด เจ้าหน้าที่ตลาด เป็นคนจัดการดูแล
ความเรียบร้อย ตลาดห้วยขวางมีกลุ่มพ่อค้ารวมตัวกันเป็นกรรมการตลาด ดูแลเก็บค่าแผงส่งการเคหะแห่งชาติ 
ที่เป็นเจ้าของตลาด (แต่ไม่ได้มาช่วยบริหารจัดการดูแลความสะอาด ดูแลเรื่องต่าง ๆ ของตลาด) 

5. ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดหนัก ตลาดมีการลดค่าเช่าแผงร้านค้า โดยเฉพาะช่วงที่ปิดตลาด ซึ่งแต่
ละตลาดจะมีการลดค่าเช่าประมาณ 20-50%  

6. วิธีปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ทุกตลาดมีการจัดการ ทางเข้าออกตลาดให้เหลือน้อยลง เพ่ือตั้ง
จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ มีการล้างทำความ
ตลาดเป็นประจำ 

ในส่วน ตลาด อตก. จะมีจุดอ่างล้างมือที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ระดมเงินจัดทำกันเองเพราะตลาดไม่มี
งบประมาณ และร้านค้าในตลาดมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้าที่ไม่ได้พกมา และถ้าร้านไหนหยุดขาย 
จะมีการติดป้ายบอกเหตุผลที่หยุดร้านไว้ ถ้าไม่บอกจะมีการติดตามหาเหตุผลว่ามาจากติดโรคโควิด-19 หรือไม่  

7. วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ร้านค้าที่พบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ทางตลาดจะให้ปิดร้านทันทีและให้คนที่
ติดเชื้อกักตัว หรือเข้ารับการรักษา ซึ่งการประสานกับโรงพยาบาลเจ้าของร้านประสานเอง แต่บางทีเจ้าหน้าที่
ตลาดจะช่วยประสานให้ แต่ถ้าเป็นลูกจ้างในร้านติดเชื้อ นายจ้างจะติดต่อโรงพยาบาล หรือจัดการเรื่องการ   
กักตัวกันเอง  

8. พ้ืนที่ในตลาดได้รับการทำความสะอาดอยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง  
9. บางตลาดจะมีนักการเมืองบางพรรค มาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่สำหรับตลาด อตก. จะมีหน่วยงาน

ทหารมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันจันทร์ 
10. มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มาตรวจสอบประเมินความสะอาดเป็น

ระยะ 
11. การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในตลาด ทุกตลาดจะมีการแจ้งข่าวสารทางเสียงตามสาย และมีการ 

ตั้งกลุ่มไลน์พ่อค้าแม่ค้า 
12. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ครบ 100% โดยจัดการไปฉีดกันเอง ส่วน

ลูกจ้างในร้าน เจ้าของร้านจะจัดการพาไปฉีด  

13. หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด -19 กับกลุ่มพ่อค้า คนทำงานใน
ตลาด  

14. ภาครัฐ แจกชุดตรวจ ATK  ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตลาดสามารถไปรับได้ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้บ้าง  

15. เทคโนโลยีการสั่งสินค้าออนไลน์ช่วยลดจำนวนคนมาตลาดหรือใช้เวลาในตลาดเป็นเวลานานได้  
 

จุดอ่อน (weaknesses)  
1. ตลาดส่วนใหญ่ (ยกเว้นตลาด อตก.) มีพื้นที่แออัด แผงขายติดกัน ระยะห่างน้อย อากาศไม่ระบาย 

การจัดวางสิ่งของ อาหารที่จำหน่ายไม่ถูกสุขลักษณะ 
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2. ในระยะแรกท่ีมีการแพร่ระบาด คนในตลาดมักไม่ดูแลตัวเอง เช่น การสวมหน้ากาก การล้างมือ ทำให้
แพร่เชื้อเกิดข้ึนง่ายมาก 

3. แรงงานในตลาดมักเป็นแรงงานต่างด้าว ไม่ค่อยดูแลตัวเอง แรงงานสัญชาติพม่า จะนิยมเคี้ยวหมาก
และบ้วนน้ำลายไม่เป็นที่   

4. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดมักเช่าที่พักอยู่รวมกัน และจับกลุ่มกินเหล้าในช่วงเย็นหลังเลิกงาน 
ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะทำงานในตลาดหลายแห่ง ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ โรคโควิด-19 ได้ง่าย แม้ตลาดจะมีการ
ป้องกันที่ด ี

5. วัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาด ส่วนใหญ่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจัดหากันเอง 
ไม่มีสวัสดิการของหน่วยงานที่ดูแลตลาด 

6. พ่อค้าแม่ค้า แรงงานในตลาด มีค่าใช้จ่ายเรื่องชุดตรวจ ATK เพ่ิมมากข้ึน เพราะต้องตรวจเป็นประจำ  
7. การเข้าถึงการรักษาพยาบาล เมื่อมีคนติดเชื้อโรคโควิด-19 ถ้าเป็นเจ้าของร้านไม่ค่อยมีปัญหาเพราะ 

มีกำลังทรัพย์ แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวจะลำบาก ทั้งการประสานงาน การเข้ารักษาพยาบาล และบางคนไม่ได้
รับวัคซีน เพราะต้องให้นายจ้างไปดำเนินการให้ (อาจเป็นแรงงานผิดกฎหมาย) 

8. ผู้ค้าบางรายไม่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม แม้ติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วแต่ยังมาขายของต่อเพราะ
กลัวสูญเสียรายได้ ในขณะที่ผู้ซื้อบางรายไม่ยอมคัดกรอง และไม่ให้ความร่วมมือต่อมาตรการของตลาด  

9. ตลาดไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการได ้

โอกาส (opportunities)  
1. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า แรงงานในตลาดตระหนักเรื่องโรคโควิด-19 มากขึ้น เมื่อพบกรณีคนในตลาดเสียชีวิต 

ทำให้สนใจการดูแลสุขภาพ ความสะอาดของตนเอง  
2. คนในตลาดมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นกว่าเดิม 
3. ภาครัฐ แจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตลาดสามารถไปรับได้  ช่วยลด

ค่าใช้จ่ายได้บ้าง 
4. ตลาดมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดจากหน่วยงานของ กทม. ทำให้สะอาดมากขึ้น 
5. บางตลาดมีนักการเมืองบางพรรค มาช่วยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ แต่สำหรับตลาด อตก. จะมีหน่วยงาน

ทหารมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันจันทร์ 
6. มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มาตรวจสอบประเมินความสะอาดเป็น

ระยะ 

อุปสรรค (threats)  
1. พ่อค้าแม่ค้า ผู้บริหารตลาด มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหา หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัด

อุณหภูมิ ทำให้มีรายจ่ายมากขึ้น บางตลาดไม่มีงบประมาณ ต้องให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าระดมทุนซื้ออ่างล้างมือเอง  
2. บางตลาดที่ไม่มีระบบผู้จัดการตลาด เจ้าหน้าที่ตลาดต้องช่วยบริหารจัดการ ทำให้การกำกับดูแลและ

การจัดการระบบป้องกันจะทำได้ยาก เพราะไม่มีคนดำเนินการอย่างจริงจัง 
3. ค่าชุดตรวจ ATK มีราคาแพง เจ้าหน้าที่ตลาดและแรงงานต่างด้าว มีรายได้น้อย ทำให้ไม่อยาก

จ่ายเงินซื้อชุดตรวจ และแรงงานต่างด้าวไม่สามารถรับชุดตรวจฟรีจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้  
4. มาตรการภาครัฐ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะทำการปิดตลาด ทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเสียรายได้ 

เสียโอกาส ขณะที่ค่าเช่ายังต้องจ่ายทุกเดือนแม้จะมีการลดค่าเช่าลงบ้าง 
5. การสื่อสารจากหน่วยงานไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึงทำให้บริหารจัดการได้ยาก 
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ตลาดจังหวัดเชียงใหม่ 
จุดแข็ง (strengths) 
1. บางตลาดมีโครงสร้างการบริหารงานและพ้ืนที่ชัดเจน 
2. ตลาดมีจุดบริการอ่างล่างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ วางเจลแอลกอฮอล์ทางเข้า–หน้าแผง มีแผงพลาสติก

กั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
3. ลดค่าเช่าแผง ร้อยละ 30-50 และยกเว้นค่าเช่าแผงเมื่อผู้ค้าติดโรคโควิด-19 และไม่ได้มาขายสินค้า 

เพ่ือป้องกันการปกปิดข้อมูลการติดเชื้อ เนื่องจากกลัวสูญเสียรายได้และไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแผง  
4. ตลาดมีกฎระเบียบในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 
5. ตลาดมีกล้องวงจรปิดในการสอดส่องพฤติกรรมของผู้ค้า เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตักเตือน  
6. มีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ่มในแต่ละโซนเพื่อดูแลและสอดส่องพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค

ของผู้ค้า 
7. ตลาดมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น การยกเลิกสัญญาเช่าและการต่อสัญญาเช่า ผู้ค้าต้องได้รับวัคซีน 

อย่างน้อย 2 เข็ม การปรับผู้ค้าที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย และในช่วงที่มีการระบาดหนักไม่ขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ
ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย  

8. เจ้าของตลาดและผู้จัดการตลาด สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน 
9. ตลาดมีกฎระเบียบให้ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ เพ่ือสร้างความม่ันใจและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ค้าและ

ระหว่างผู้ค้ากับผู้ซื้อ 
10. คณะกรรมการบริหารตลาดมีการจัดการและควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อทราบว่ามีผู ้ค้า 

ติดเชื้อโรคโควิด-19 จะให้ผู้ค้าหยุดขาย ทำความสะอาดแผง และปิดแผง 7 วัน  
11. การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคในตลาดทำได้คล่องตัว เนื่องจากเป็นธุรกิจของภาคเอกชน 
12. บางตลาดมีงบประมาณในการจัดการป้องกันและควบคุมโรค 
13. ผู้ค้ามีความตื่นตัวสูงมาก เนื่องจากความกลัว เช่น สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ใส่ถุงมือ ไม่รวมกลุ่ม

สังสรรค์ สังเกตอาการของตนเอง  
14. การรับเงินจากการซื้อขาย/เงินทอน ป้องกันโดยใช้ตะกร้าหยิบ/ทอนเงิน การใช้ QR Code แทนการ

รับเงินสด  
15. ผู้ค้าเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้น มีวัคซีนให้เลือกหลายยี่ห้อ 
16. มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ค้าและผู้ซื้อหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสาย กลุ่มไลน์ 

จุดอ่อน (weaknesses)  
1. บางตลาดมีทำเลที่ตั ้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ และมีโครงสร้างที่ยากต่อการ

ควบคุมโรค เช่น การระบายอากาศไม่ดี มีทางเข้า–ออกหลายทาง และมีร้านนั่งรับประทานอาหาร 
2. เป็นแหล่งรวมของคนจำนวนมากและมีการเข้า–ออกตลาดอย่างต่อเนื่อง 
3. ตลาดไม่มีแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
4. ตลาดมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคเพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างคน การซื้อน้ำยาทำลาย

เชื้อ ทำให้บางตลาดไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
5. ผู้ค้าบางคนขาดความรู้ในการป้องกันโรคและปฏิบัติการป้องกันโรคไม่เคร่งครัด  เช่น สวมหน้ากาก

อนามัยไว้ใต้คาง รวมกลุ่มสังสรรค์  
6. ไม่มีระบบการแจ้งและการรายงานเมื่อมีคนในตลาดติดเชื้อ ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในตลาด 
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7. บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการ เช่น ไม่วัดอุณหภูมิ ไม่ล้างมือ ทั้งที่ทางตลาดได้
จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ อ่างล้างมือ สบู่เหลว และเจลแอลกอฮอล์ 

8. ผู้ค้าหย่อนยานการปฏิบัติการป้องกันโรคช่วงการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนเนื่องจากมีความ
รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า  

9. คนงานในตลาดส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ ่งมีพฤติกรรมที ่เสี ่ยงต่อการติดเชื ้อและการ
แพร่กระจายเชื้อ เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน ดื่มเหล้าร่วมกัน และบ้วนน้ำลายในที่สาธารณะ  

10. มีปัญหาด้านการสื่อสารกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

โอกาส (opportunities)  
1. มีเครือข่ายภายนอกเข้ามาจัดการโรคโควิด-19 เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการตลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่  
2. มีมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ที่ทุกตลาดต้องดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมพื้นที่ตลาดให้ได้ตาม

มาตรฐาน ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ได้แก่ ด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยอาหาร  

3. มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาประเมินตลาดเป็นระยะ  
4. มีชมรมผู ้ประกอบการตลาดสดอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ ่งมีการแจ้งข่าว ติดต่อสื ่อสารเกี ่ยวกับ        

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคผ่านทางไลน์กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
5. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เช่น เมื่อมี   

ผู้ติดเชื้อจะมีการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อในตลาดบ่อยขึ้น 
6. ปรับรูปแบบการขายให้เป็นแบบออนไลน์ได้สะดวกขึ้น เนื่องจากมีบริษัทจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย 

เช่น grab food, food panda  
7. มีประสบการณ์และได้เรียนรู้เกี ่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง    

เพื่อป้องกันโรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อนำไปปรับใช้หากมีโรคระบาดเกิดขึ้น   
ในอนาคต 

อุปสรรค (threats)  
1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ทำให้รับรู้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็น

จริง ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนและกลัวอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน 
2. ค่าชุดตรวจ ATK มีราคาแพง ซึ่งผู้ค้าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK และบางช่วงเวลาขาด

ชุดตรวจ ATK ในการคัดกรอง  
3. ช่วงที่มีการระบาดในวงกว้าง บางครั้งไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีใน     

ทุกพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะพ้ืนที่รอบ ๆ ตลาดหรืออาคารพาณิชย์ เนื่องจากมบีุคลากรน้อยและต้องดำเนินงานในจุดที่มี
การระบาดรุนแรงมากกว่า 

 
  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

166 
 

สรุปประเด็นการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 55 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 

จุดแข็ง (strengths) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ประธานชุมชน และ อสส. มีความเข้มแข็ง  
2. คนในชุมชนมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
3. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานชุมชน 

สามารถเข้าถึงกันได้ง่าย 
4. บางชุมชนมีพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรม 

โดยอาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือบ้านประธาน
ชุมชน 

5. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ 
6. คนในชุมชนที่มีฐานะดี เข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ การ

ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และแบ่งปันให้
ผู้ที่ขาดแคลน 

7. คนในช ุ มชนสามารถ เข ้ าถ ึ งบร ิ ก าร ก าร
ร ักษาพยาบาล โดยการประสานงานของ
ประธานชุมชน และ/หรือ อสส. 

8. มีการบริหารจัดการป้องกันการติดเชื้อและการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ด ี

9. การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม
โรคทั ่วถึงทุกชุมชน โดยใช้การสื ่อสารหลาย
ช่องทาง  

1. ผู้นำชุมชนและทีมงานป้องกันและควบคุมโรคใน
ชุมชน มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2. อสม. มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร มี
ความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนใน
ชุมชน 

3. คนในชุมชนมีความร่วมมือและความสามัคคี  
4. ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
5. บางชุมชนมีพ้ืนที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรม  
6. มีภาคีเครือข่ายภายในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือใน

การป้องกันและควบคุมโรค 
7. บางชุมชนมีว ัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคโควิด-19 เพียงพอ  
8. เข้าถึงวัคซีนและการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
9. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน

ชุมชนทำได้อย่างทั่วถึง โดยผ่านหลายช่องทาง  
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 

จุดอ่อน (weaknesses) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. สภาพที่พักอาศัยของคนในชุมชนที่เป็นห้องเช่า 
หอพัก หรือบ้านที่คับแคบ และสมาชิกในบ้าน  
อยู่กันหลายคน 

2. มีเส้นทางเข้าออกชุมชนได้หลายทาง 
3. บางชุมชนการไม่ม ีพื ้นที ่ส ่วนกลางในการทำ

กิจกรรม 
4. มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่

จำนวนมาก  
5. มีคนนอกชุมชนใช้เส้นทางผ่านชุมชนเป็นประจำ  
6. บางชุมชนไม่มีระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยโรค 

โคว ิด-19 และมีป ัญหาการเข ้าถ ึงการร ักษา 
พยาบาล  

7. บางชุมชนไม่มี อสส. ทำให้ไม่มีคนประสานงาน
กับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  

8. บางชุมชนไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วย
บริหารในการป้องกันและควบคุมโรค  

9. บางครอบครัวไม่มีรายได้เพียงพอ ไม่สามารถหา
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรค  

10. คนในช ุมชนไม ่ม ีความร ู ้ ในแยกผ ู ้ป ่วยโรค        
โควิด-19  

11. ขาดการทำงานแบบร่วมมือระหว่างคณะกรรมการ
ชุมชนกับคนในชุมชน 

12. ไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนต่างชาติ/แรงงาน
ต่างด้าวได้ รวมถึงขาดล่ามที่ช่วยในการสื่อสาร  

13. ความเชื่อของคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการ
ฉีดวัคซีนแล้วทำให้เสียชีวิต/พิการ 

14. ระบบการรักษาพยาบาลยังไม่ครอบคลุมเรื ่อง
การรักษาตัวหากมีอาการแพ้วัคซีน  

1. ที่อยู ่อาศัยคับแคบ และมีผู ้อาศัยในครัวเรือน
จำนวนมาก ทำให้แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย 

2. บางชุมชนการไม่ม ีพื ้นที ่ส ่วนกลางในการทำ
กิจกรรม 

3. ชุมชนมีกลุ ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ 
จำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

4. กระบวนการจัดการคัดกรองของชุมชนไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากมีทางเข้า–ออกหลายเส้นทาง  

5. บางครั้งคนในชุมชนไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อ 
6. ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อไม่ครอบคลุม ล่าช้า ทำ

ให้ผู้ติดเชื้อบางรายเข้าถึงการรักษาล่าช้า 
7. กลุ่มแรงงานต่างด้าว หรือผู้หลบหนีเข้าเมืองผิด

กฎหมาย เข้าไม่ถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล  
8. คนในชุมชนบางคน ไม่สามารถสื ่อสารเป็น

ภาษาไทยได้  
9. บางชุมชนมีการมั่วสุมของผู้เสพและผู้ค้าสาร

เสพติด 
10. บางชุมชนไม่มีกฎระเบียบหรือมาตรการของ

ชุมชนในการควบคุมโรค  
11. การให้บริการตรวจ ATK ต่อวันไม่เพียงพอกับ

ผู้รับบริการในช่วงการระบาดหนัก 
12. ผู ้ติดเชื ้อบางรายไม่ปฏิบัติการป้องกันตนเอง

ตามมาตรการของรัฐ  
13. บางชุมชนประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาการ

แพร่ระบาดและการป้องกันโรคโควิด-19  
14. ผู้ติดเชื ้อบางรายปิดบังข้อมูล หรือไม่ได้แจ้ง

ข้อมูลที่เป็นความจริง 
15. บางชุมชน ระบบการเฝ้าระวัง การคัดกรอง 

และการประชาสัมพันธ์ ยังดำเนินการได้ไม่
ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรค 
โควิด-19 บางข้อปฏิบัติได้ยากในบริบทของ
ชุมชนเมืองแออัด   
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 

จุดอ่อน (weaknesses) (ต่อ) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

 16. คนในชุมชนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ 
ATK ทำให้บางคนไม่ยอมตรวจ เนื่องจากไม่มี
เงิน ไม่มีรายได้  

17. บางชุมชนมีว ัสดุ อุปกรณ์ การป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ  

18. บางชุมชนไม่มีงบประมาณในการจัดการ จึง
ประชาสัมพันธ์ขอรับเงินบริจาค แล้วมาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ แจกให้กับประชาชนในชุมชน 

19. อสม. และแกนนำชุมชน เป็นผู้สูงอายุ และมี
ปัญหาสุขภาพ ทำให้การทำงานในพื ้นที ่เกิด
ความล่าช้า 

โอกาส (opportunities) 
1. คน ในช ุ มชน เห ็ นความสำค ัญของการมี

อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) 
ท ี ่ ม ีบทบาทในการด ูแล  ประสานงานกับ
หน ่วยงานสาธารณส ุขได ้  โดยจะต ั ้ งกลุ่ ม
อาสาสมัครในชุมชน และสมัครกับศูนย์บริการ
สาธารณสุขที่มีพื้นที่ดูแลชุมชน หลังเหตุการณ์
โรคโควิด-19 ลดลงจนเป็นปกติ (ชุมชนแม่เนี้ยว) 

2. การเห็นคนติดเชื ้อในชุมชนเยอะมากขึ้น เห็น
ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชน
เกิดการเปลี ่ยนแปลงทัศนคติในการรับข้อมูล
ข่าวสาร การปฏิบัติตัวเองในการป้องกันและการ
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

3. การมีส่วนร่วมและความไว้วางใจกัน 

1. คนในชุมชนได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติการ
ป้องกันตนเองเก่ียวกับโรคอุบัติใหม ่

2. คนในชุมชนได้เรียนรู้ในการป้องกันตนเอง การ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค 

3. เครือข่ายภายนอกเข้ามาให้ความช่วยเหลือมาก
ขึ้นและต่อเนื่อง  

4. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. เป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมากขึ้น 
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 

อุปสรรค (threats) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. สภาพที่พักอาศัยของคนในชุมชนที่เป็นห้องเช่า 
หอพัก หรือบ้านที่คับแคบ และสมาชิกในบ้านอยู่
กันหลายคน ทำให้เมื่อมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ใน
ครอบครัว จึงไม่สามารถกักตัวได้ ทำให้เชื้อแพร่
ระบาดให้คนในครอบครัวได้ง่ายมากขึ้น 

2. หน่วยงาน สถานพยาบาล ทีร่ับรักษา ประสานได้
ยาก ส่งผลให้คนในชุมชนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 
ไม่สามารถติดต่อส่งตัวรับการรกัษาได้ทันท ี

3. การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค บางครั้ง
ทำได้ล่าช้าเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขต้องขอ
อนุญาตหลายภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัยกรุงเทพ 
มหานคร สำนักงานป้องกันโรคเขตเมือง  

4. ขาดฐานข้อมูลและ/หรือการเชื ่อมโยงของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น ฐานข้อมูล
การติดเชื้อของแต่ละชุมชน ฐานข้อมูลการได้รับ
วัคซีนของชุมชน ฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ 
ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง/กลุ่มด้อย
โอกาสของแต่ละชุมชน และฐานข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าว เป็นต้น 

5. ความเครียดในการกักตัว เพราะทำให้ขาดรายได้ 
และมีความกังวลเกี่ยวกับอาการของตนเอง 

6. ข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จที่ทำให้เกิดความเชื่อ 
ผิด ๆ 

 

1. ต ่างคนต ่างกล ัวโรค ทำให ้การค ้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงมีความยากมากข้ึน  

2. ขาดการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ของบุคลากรที ่เข้ามาใน
พ้ืนที่  

3. ขาดฐานข้อมูลและ/หรือการเชื ่อมโยงของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น ฐานข้อมูล
การติดเชื้อของแต่ละชุมชน ฐานข้อมูลการได้รับ
วัคซีนของชุมชน ฐานข้อมูลผู ้ได้รับผลกระทบ 
ฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบาง/กลุ่มด้อย
โอกาสของแต่ละชุมชน และฐานข้อมูลแรงงาน
ต่างด้าว เป็นต้น 

4. บุคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความ
ยากลำบากในการตัดส ินใจที ่จะรายงานชื่อ
สถานที่ซึ่งได้จากการสอบสวนโรค กรณีที่พบผู้
ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากสถานที่สาธารณะ 

5. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง ทำ
ให้รับรู้ข้อมูลบิดเบือนจากความเป็นจริง  

6. ไม่มีความเชื ่อมั ่นในการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 
เนื่องจากสับสนกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ  

7. ระบบการช่วยเหลือ มีความยุ่งยากซับซ้อน  
8. การรับบริจาคของในชุมชนมีจ ุดเดียว ทำให้

อาหารบูด เน่าเสีย  
9. จุดบริการให้ความช่วยเหลือเพื ่อส่งต่อในการ

รักษาพยาบาลมีจำนวนน้อย  
10.  การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกมีน้อย 

ทำให้ผู ้กักตัวที่ไม่มีรายได้ ไม่มีอาหาร น้ำดื่ม 
หรือสิ่งของยังชีพ 

11. การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐมีความล่าช้า 
ส ่งผลให ้การป้องก ันและควบคุมโรคไม่มี
ประสิทธิภาพ 

12. ผู้ประกอบการกลุ่มหอพัก บ้านเช่า ไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
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ตารางท่ี 55 (ต่อ) 

อุปสรรค (threats) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

 13. บุคลากรและเจ้าหน้าที ่ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขไม่เพียงพอ  

14. วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค   
โควิด-19 ของรัฐมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

15. หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือหรือให้
การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อมีน้อยมาก   

 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

171 
 

ตารางท่ี 56 สรุปประเด็นการวิเคราะห์ SWOT ของตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 

จุดแข็ง (strengths) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ลักษณะทางกายภาพเอื ้อในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

2. มีการจัดพื้นที่/ จัดโซนร้านค้าอย่างชัดเจน และมี
ผู ้กำกับดูแลการดำเนินงานในการป้องกันและ
ควบคุมโรค  

3. มีการรวมกล ุ ่มเป ็นสมาคมผ ู ้ค ้า ทำให ้การ
ประสานงานในกลุ่มผู้ค้า และระหว่างตลาดกับ
ผู้ค้า มีความรวดเร็ว 

4. ในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดหนัก ตลาดมีการ
ลดค่าเช่าแผงร้านค้า 

5. มีระบบการคัดกรอง การค้นหา การกักตัว การ
กำกับติดตาม และการส่งต่อผู้ค้าที่ติดเชื้อเข้ารับ
การรักษาพยาบาล การทำความสะอาดและการ
ทำลายเชื้อในตลาด 

6. การแจ้งข้อมูลข่าวสารในตลาด มีหลายช่องทาง 
7. กลุ ่มผู้ค ้าได้ร ับว ัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ครบ 

100%  
8. หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจคัดกรองโรคโควิด-

19 กับกลุ่มผู้ค้าและคนงานในตลาด  
9. ใช้เทคโนโลยีในการสั ่งสินค้าออนไลน์ช่วยลด

จำนวนคนและระยะเวลาที่มาใช้บริการในตลาด 

1. มีโครงสร้างการบริหารงานและพ้ืนที่ชัดเจน 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วัคซีน และชุดตรวจ ATK 

เพ่ือเอ้ือต่อการป้องกันและควบคุมโรค  
3. มีมาตรการและกฎระเบียบที่เข ้มงวดในการ

ป้องกันและควบคุมโรค 
4. ตลาดมีกล้องวงจรปิดในการสอดส่องพฤติกรรม

ของผู้ค้า เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตักเตือน  
5. มีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ ่มในแต่ละโซนเพื ่อดูแล

และสอดส่องพฤติกรรมในการป ้องกันและ
ควบคุมโรคของผู้ค้า 

6. คณะกรรมการบริหารตลาดมีการจัดการและ
ควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว  

7. การบริหารจัดการป้องกันและควบคุมโรคใน
ตลาดทำได้คล่องตัว เนื ่องจากเป็นธุรกิจของ
ภาคเอกชน 

8. บางตลาดมีงบประมาณในการจัดการป้องกัน
และควบคุมโรค 

9. ลดค่าเช่าแผง และยกเว้นค่าเช่าแผง เพ่ือป้องกัน
การปกปิดข้อมูลการติดเช ื ้อ เนื ่องจากกลัว
สูญเสียรายได้และไมม่ีเงินจ่ายค่าเช่าแผง  

10.ผู้ค้ามีความตื่นตัวสูงมาก เนื่องจากความกลัว 
11.การรับเงินจากการซื้อขาย/เงินทอน ป้องกันโดย

ใช้ตะกร้าหยิบ/ทอนเงิน การใช้ QR Code แทน
การรับเงินสด  

12.มีช่องทางการสื ่อสารกับผู ้ค้าและผู ้ซ ื ้อหลาย
ช่องทาง 
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ตารางท่ี 56 (ต่อ) 

จุดอ่อน (weaknesses) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

 1. ตลาดส่วนใหญ่มีพื ้นที ่แออัด แผงขายติดกัน 
ระยะห่างน้อย อากาศไม่ระบาย การจัดวาง
สิ่งของ อาหารที่จำหน่ายไม่ถูกสุขลักษณะ 

2. ในระยะแรกที่มีการแพร่ระบาด คนในตลาดมัก
ไมเ่คร่งครัดในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ  

3. แรงงานในตลาดมักเป็นแรงงานต่างด้าว และมี
พฤต ิกรรมที ่ทำให ้ เก ิดการต ิดเช ื ้อและการ
แพร่กระจายเชื้อได้ง่าย   

5. ไม่มีสวัสดิการของหน่วยงานที่ดูแลตลาดเข้ามา
จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

6. มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการจัดหาชุดตรวจ ATK  
7. แรงงานต่างด้าวเข้าถึงว ัคซีนและการร ักษา 

พยาบาลได้ยาก  
8. ผู ้ค้าและผู ้ซื ้อบางรายไม่มีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
9. ตลาดไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้มาใช้บริการได้ 

1. บางตลาดมีทำเลที่ตั้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการ
แพร่กระจายเชื้อ และมีโครงสร้างที่ยากต่อการ
ควบคุมโรค  

2. เป็นแหล่งรวมของคนจำนวนมากและมีการเข้า–
ออกตลาดอย่างต่อเนื่อง 

3. ตลาดไม่มีแผนเผชิญเหตุเกี ่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

4. ตลาดมีต ้นทุนค่าใช ้จ ่ายในการควบคุมโรค
เพิ่มขึ้น ทำให้บางตลาดไม่สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

5. ผู้ค้าบางคนขาดความรู้ในการป้องกันโรคและ
ปฏิบัติการป้องกันโรคไม่เคร่งครัด  

6. ไม่มีระบบการแจ้งและการรายงานเมื่อมีคนใน
ตลาดติดเชื้อ  

7. ไม่ได้รับความร่วมมือในการป้องกันโรคจากผู้มา
ใช้บริการ  

8. ผู้ค้าหย่อนยานการปฏิบัติการป้องกันโรคเมื่อ
รับรู้ว่าเป็นสายพันธุ์ไม่รุนแรง  

9. คนงานในตลาดส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ม ีพฤติกรรมที ่ เส ี ่ยงต ่อการติดเชื้ อและการ
แพร่กระจายเชื้อ  

10.  มีปัญหาด้านการสื่อสารกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
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ตารางท่ี 56 (ต่อ) 

โอกาส (opportunities) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ผู้ค้าและแรงงานในตลาดมีความตระหนักและ
ปฏิบัติในการป้องกันโรคมากขึ้น เมื่อพบคนใน
ตลาดเสียชีวิต  

2. คนในตลาดมีความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือดูแลกัน
มากขึ้นกว่าเดิม 

3. ภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้บางส่วน  
4. ตลาดมีการพ่นยาฆ่าเชื ้อ และทำความสะอาด

จากหน่วยงานของ กทม.  
5. บางตลาดมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยฉีดพ่นยา

ฆ่าเชื้อ  
6. หน่วยงานภาครัฐเข้ามาตรวจประเมินความ

สะอาดของตลาดเป็นระยะ 

1. มีเครือข่ายภายนอกเข้ามาจัดการโรคโควิด-19  
2. มีมาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ ที ่ท ุกตลาดต้อง

ดำเนินการบริหารจัดการและควบคุมพ้ืนที่ตลาด
ให้ได้ตามมาตรฐาน  

3. มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาประเมินตลาดเป็น
ระยะ  

4. มีชมรมผู ้ประกอบการตลาดสดอำเภอเมือง
เชียงใหม่  

5. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  

6. ปรับรูปแบบการขายให้เป็นแบบออนไลน์ได้
สะดวกขึ ้น เนื ่องจากมีบริษัทจัดส่งส ินค้าที่
หลากหลาย  

7. มีประสบการณ์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของ
ตนเอง เพื่อป้องกันโรค เพื่อนำไปปรับใช้หากมี
โรคระบาดเกิดข้ึนในอนาคต 

 
  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

174 
 

ตารางท่ี 56 (ต่อ) 

อุปสรรค (threats) 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. บางตลาดไม่มีงบประมาณ กลุ่มผู้ค้าต้องระดม
ทุนเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค  

2. บางตลาดที่ไม่มีระบบผู้จัดการตลาด ทำให้การ
ดูแลการจัดการระบบป้องกันจะทำได้ยาก  

3. ค่าชุดตรวจ ATK มีราคาแพง  
4. ผู้ค้าเสียรายได้ เสียโอกาส แต่ยังคงต้องจ่ายค่า

เช่าแผง จากการปิดตลาดกรณีมีผู้ติดเชื้อจำนวน
มาก  

5. การสื่อสารจากหน่วยงานไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง
ทำให้บริหารจัดการได้ยาก 

1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
เป็นความจริง ทำให้รับรู ้ข้อมูลบิดเบือนจาก
ความเป็นจริง ส ่งผลให้ขาดความเชื ่อมั ่นใน
ประสิทธิภาพของวัคซีนและกลัวอาการไม่พึง
ประสงค์จากการได้รับวัคซีน 

2. ค่าช ุดตรวจ ATK มีราคาแพง ซ ึ ่ งผ ู ้ค ้าต ้อง
รับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK และบาง
ช่วงเวลาขาดชุดตรวจ ATK ในการคัดกรอง  

3. ช่วงที่มีการระบาดในวงกว้าง บางครั้งไม่สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงทีใน
ทุกพื ้นที ่โดยเฉพาะพื ้นที ่รอบ ๆ ตลาดหรือ
อาคารพาณิชย์ เนื ่องจากมีบุคลากรน้อยและ
ต้องดำเนินงานในจุดที ่ม ีการระบาดรุนแรง
มากกว่า 

 
 จากตารางที่ 56 พบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 
ของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่  มีความคล้ายคลึงกันในเกือบทุก
ประเด็น ยกเว้น จุดอ่อนของกรุงเทพมหานคร คือ จำนวน อสส. ไม่เพียงพอ 
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ตารางท่ี 57 สรุป SWOT ในภาพรวมของชุมชนและตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 

 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

Strengths  

• ประธานชุมชน อสส./อสม. ทีมเข้มแข็ง 
• การได้รับการยอมรับนับถือ 
• คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
• ผู้มีฐานะดีแบ่งปันให้ผู้ขาดแคลน 
• ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน 
• ลักษณะทางกายภาพเอ้ือ:         
o  มีพื้นที่ส่วนกลางจัดกิจกรรม  
o  ทางเข้าออกทางเดียว 

• ทีม: การบริหารจัดการดี 
• การสื่อสารหลายช่องทาง มีทักษะในการสื่อสาร 
    ที่ดี 
• วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ 
 
 

Weaknesses 

• ลักษณะทางกายภาพไม่เอ้ือ:         
o  ไม่มีพื้นทีส่่วนกลางจัดกิจกรรม  
o  ทางเข้าออกหลายทาง 
o เป็นทางผ่านของคนนอกชุมชน 

• ที่อยู่คับแคบ ผู้อาศัยจำนวนมาก 
• มีประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว 
• มีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางมาก 
• การคัดกรอง การตรวจ ATK ไม่ทั่วถึง ไม่มีระบบ

การส่งต่อ  
• ขาดการทำงานแบบร่วมมือ 
• ไม่มี อสส. ขาดผูป้ระสานงาน 
• ไม่มีความรู้ ขาดความตระหนัก ปิดบังข้อมูล 
• สื่อสารไม่เข้าใจ ไม่มลี่าม 
• ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง: วัคซีน 
• รายได้ไม่เพียงพอซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

Opportunities 

• คนในชุมชนเห็นความสำคัญของ ผู้นำ/กรรมการ
ชุมชน อสส./อสม.  

• เห็นคนติดเชื้อ เสียชีวิตในชุมชน ทำให้เปลี่ยน
ทัศนคติ ปฏิบตัิการป้องกันมากข้ึน  

• คนในชุมชนได้เรียนรู้การป้องกนัตนเอง การดูแล
รักษาสุขภาพ ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

• เกิดการมีส่วนร่วมและไว้วางใจกัน 
• เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกชุมชน 
 

Threats 

• ต่างคนตา่งกลัวโรค ความเครียด 
• หน่วยงาน สถานพยาบาล ที่รับการรักษา 

ประสานได้ยาก 
• ขั้นตอนการดำเนนิการป้องกันและควบคุมโรค 

ระบบการช่วยเหลือมีความซับซอ้น ต้องประสาน
กับหลายหน่วยงาน 

• ขาดการบูรณาการการทำงาน 
• บุคลากรการแพทย์เกิดความยากลำบากในการ 

 รายงานการสอบสวนโรค 
• ขาดฐานข้อมูลและ/หรือการเชื่อมโยงข้อมูล 
• ข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ 
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14.2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด
และตลาด 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและ
ตลาดครั้งนี้ ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 209 คน แบ่งเป็นการสนทนากลุ่ม จำนวน 124 คน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 85 คน ประกอบด้วย ผู ้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อสส./อสม. ผู้แทนองค์กรอิสระ/มูลนิธิ ผู้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด 
คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ซึ่ง
มีเป้าหมายเพ่ือค้นหารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ใน 2 บริบท ได้แก่ 1) ชุมชน
เมืองแออัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ตลาดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยถอดบทเรียนจากชุมชนและตลาดที่จัดการได้ดี ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis) และนำเสนอตามกรอบแนวคิด CIPP Model ประกอบด้วย บริบท (Context: C) ปัจจัย
นำเข้า (Input: I) กระบวนการ (Process: P) และผลลัพธ์ (Product: P) ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้นำเสนอ
ได้ดังนี ้

กรุงเทพมหานคร: ชุมชนที่จัดการได้ดี 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ของ
ชุมชนเมืองแออัดที่มีการบริหารจัดการที่ดีในกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 
ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนวัดดวงแข และ 2) ชุมชนริมคลองวัดสะพาน โดยทั้ง 2 ชุมชนเป็นชุมชนเมืองแออัด ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สามารถควบคุมและจัดการได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ภาครัฐ มูลนิธิและภาคเอกชน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (content 
analysis) และนำเสนอตามกรอบแนวคิด CIPP Model แบ่งการนำเสนอได้ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บริบทเฉพาะของชุมชนเมืองแออัดด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context: C)  

  ชุมชนวัดดวงแขและชุมชนริมคลองวัดสะพาน ถือเป็นชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่
ที่มีทางเข้าออกได้หลายทาง มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประชากรในชุมชนประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัยที่เป็น
เจ้าของบ้าน ผู้อาศัยในฐานะผู้เช่า และเป็นกลุ่มคนเร่ร่อน ซึ่งมีทางเข้ามาสู่ชุมชนได้หลายเส้นทาง ภายในชุมชน
มีซอยย่อยอีกหลากหลายซอย ผู้อาศัยในแต่ละซอยมิได้รู้จักกัน และก่อนหน้าการระบาดของโรคโควิด-19      
มีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กในชุมชนมาอย่างยาวนาน การอยู่อาศัยของทั้งสอง
ชุมชนได้มีประธานชุมชนเป็นผู้นำชุมชนที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งใช้การสื่อสาร
กับลูกบ้านผ่านทาง 1) กลุ่มไลน์ชุมชน 2) เสียงตามสาย 3) ปากต่อปากผ่านคนรู้จักกัน เป็นต้น   

 ลักษณะของการใช้ชีวิตประจำวันของคนในชุมชน เป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานภายนอกชุมชน ซึ่งบางส่วน
เป็นกลุ่มผู้เดินทางจากภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาหางานทำที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเหล่านี้มักมาเช่า
บ้าน-เช่าห้องอยู่อาศัยในราคาถูก ซึ่งห้องเช่าราคาถูกมักเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้ร่วมกัน และบางกลุ่มนิยมใช้ชีวิต
จากความเหนื่อยล้าในช่วงกลางวัน และตั้งวงเหล้ากันในช่วงเย็นและกลางคืน  
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 ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่คับแคบ บ้าน/ หลังคาอยู่ติดกัน ทางเดินมีความคับแคบ บางจุด
มีความขรุขระยากต่อการสัญจรโดยรถยนต์ ดังนั้นตามซอกซอยจึงใช้การสัญจรโดยการเดินและการขับขี่
จักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ดังภาพที่ 17 

 

 
ภาพที่ 17 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองแออัด ในกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่าประชากรที ่อาศัยอยู ่ในชุมชนเมืองแออัดเป็นส่วนใหญ่ย้าย
ภูมิลำเนามาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้
แล้วจึงย้ายกลับบ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิม ดังนั้นลักษณะการอยู่อาศัยจึงใช้การเช่าบ้าน เช่าห้อง และเพื่อ ให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้เช่ามักเลือกอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคนในห้องหรือบ้านเดียวกัน ทั้งนี้ห้องเช่าหรือบ้านเช่า
เหล่านี้มิได้ถูกออกแบบเพื่อแบ่งสัดส่วนให้รองรับหลายครอบครัวหรือหลายคน และเพื่อให้มีพื้นที่การใช้งาน
เพิ่มมากขึ้นจึงไม่นิยมแบ่งห้องเล็ก และปรับห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม ดังนั้นภายในพื้นที่ชุมชนจึงมักมีสิ่งของที่
เป็นของส่วนรวม ร่วมกันใช้มากกว่าพื้นท่ีชุมชนปกติ  

1.1 ผลการวิเคราะห์บริบทเฉพาะ 

จากการวิเคราะห์บริบทเฉพาะของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความแตกต่างจาก
ชุมชนปกติในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 ลักษณะสำคัญ ดังนี้ 

1. ประชากรในชุมชนเมืองแออัดเกือบทั้งหมดต้องทำงาน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายสูง โดย
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประกอบด้วย ค่าเช่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายสำหรับสาธารณปูโภค  
ค่าเดินทาง เป็นต้น อย่างไรก็ตามค่าเช่าห้องพักถือเป็นค่าใช้จ่ายที่แต่ละคนมีความกังวลเพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ประจำที่ไม่สามารถลดหย่อนได้ หากไม่จ่ายเงินก็อาจถูกไล่ออกจากห้องพักทำให้ครอบครัวต้องลำบากหาที่อยู่
ใหม่ ดังนั้นด้วยภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตมีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่การทำงานของประชากรที่อยู่ใน
ชุมชนเมืองแออัดเป็นการรับจ้าง รับจ้างรายวัน พนักงานบริษัท บางส่วนเป็นพนักงานไม่ประจำ ดังนั้นเมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้รายได้ขาดหายไป สรุปได้ว่าหากกลุ่มเหล่านี้หยุดทำงานมีค่าเท่ากับ
การขาดรายได้ และคุณภาพชีวิตตกต่ำจนผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งกล่าวว่า “อดตาย”  

2. ประชากรเป็นกลุ ่มคนต่างจังหวัด จากผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่ ม
ต่างจังหวัดที่ย้ายมาทำงานและตั้งรกรากในกรุงเทพมหานครโดยมีจุดประสงค์เพื่อมาทำงาน ทำให้เลือกอาศัย
อยู่ในห้องเช่าหรือบ้านเช่า เมื่อถึงเวลาจึงย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดหรือภูมิลำเนาเดิม  

3. รายได้ของกลุ่มประชากรในพื้นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ารายได้ของชุมชนปกติทั่วไป เนื่องจากมีกลุ่ม
คนเร่ร่อน กลุ่มแรงงานทักษะต่ำอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก การทำงานจึงเป็นการรับจ้างรายวัน รายได้ไม่แน่นอน 
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เป็นพนักงานชั่วคราวหรือลูกจ้างชั่วคราว มักพบปัญหารายได้ไม่สมดุลกับค่าใช้จ่าย บางรายไม่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ต้องอาศัยสวัสดิการรัฐเป็นหลัก  

4. พื้นที่อยู่อาศัยมีความคับแคบไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยหรือการแบ่งสัดส่วน ดังที่กล่าวไปว่าการ
อยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายจึงเลือกอยู่อาศัยหลายคนในห้องเดียวกัน ดังนั้นเมื่ อเกิดการ
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถแบ่งแยกสัดส่วนหรือแยกตัวเองออกจากกลุ่มที่เป็นได้  

5. บริเวณรอบบ้านหรือพ้ืนที่ชุมชนมีตรอกซอกซอยจำนวนมาก มีทางเข้าได้หลายทาง แม้จะรู้จัก
กันบ้างแต่รู ้จักกันในละแวกบ้านเท่านั้น ซึ่งมีผลต่อการควบคุมจำนวนคนเร่ร่อนเข้าสู่ชุมชนเพราะเข้าได้ 
หลายทาง และการเป็นหูเป็นตาให้กันและกันทำได้ยากเพราะประชากรในพื้นที่หมุนเวียนบ่อยครั้ง บางราย  
เข้ามาอยู่อาศัยเช่าห้องเพียง 2-3 วัน หรือมาอยู่ระยะสั้น จึงเป็นอีกอุปสรรคของการเฝ้าระวัง  

6. ประชากรส่วนใหญ่ไม่ทราบสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือบริการของภาครัฐที่จัดให้ จากผลการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มชาวบ้านพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบวิธีการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น
รูปแบบของการขอรับความช่วยเหลือหรือการเข้าถึงบริการจึงต้องผ่านจากชุมชนเพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือได้รับบริการจากกลุ่มที่ทำงานเชิงรุกกับชุมชนเท่านั้น  

7. ระบบการควบคุมชุมชนใช้วิธีการควบคุมผ่านประธานชุมชนมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ จากการ
สอบถามกลุ ่มชาวบ้านพบว่าให้ความเคารพและเชื ่อฟังกับประธานชุมชนและทีมงานของประธานชุมชน 
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกันมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

8. ในพื ้นที ่มีแหล่งมั ่วสุมหรือแหล่งรวมกลุ ่มเพื ่อจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือเสพยาเสพติด  
สืบเนื่องมาจากความใกล้ชิดของพ้ืนที่ในชุมชนทำให้มีจุดอับ จุดลับตา ค่อนข้างมาก ทำให้ง่ายต่อการรวมกลุ่มกัน 
ประกอบกับพฤติกรรมของกลุ่มคนในชุมชน คือ การผ่อนคลายกันตอนเย็นหลังทำงานมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย 
นิยมดื่มสุราและรับประทานอาหารร่วมกัน  

9. มีจำนวนคนเร่รอน ขาจร กลุ่มคนต่างด้าว จำนวนมากกว่าชุมชนปกติ เนื่องจากเป็นพื้นที่       
ที่เข้าถึงได้ง่าย เข้าสู่ชุมชนได้หลากหลายทาง และมีค่าเช่าราคาถูก จึงเป็นแหล่งพักอาศัยของกลุ่มคนเหล่านี้ 

1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่คาดการณ์เกิด
จากสาเหตุ 

1. สมาชิกในชุมชนติดเชื้อมาจากข้างนอกชุมชนผ่านการทำงาน เนื่องจากสมาชิกของชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มที่ต้องทำงานเพราะมีรายได้ต่ำ ต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และเนื่องจากกลุ่มรายได้ต่ำเหล่านี้มี
อาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำจึงไม่สามารถหยุดงานในระหว่างการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ได้ เพราะต้อง 
ใช้แรงแลกกับเงิน จึงทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนได้ 

2. สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมการตั้งวงดื่มสุรา ดื่มน้ำใบกระท่อม หรือการไปท่องเที่ยวจากสถาน
บันเทิงคาราโอเกะภายนอกชุมชน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พบเป็นจุดการระบาดในชุมชน โดยเริ่มจากบ้านหลังหนึ่ง
ที ่เปิดให้มีการตั ้งวงดื ่มสุราได้ เมื ่อได้รับการตักเตือนกลับโต้แย้งว่าทุกคนไม่มีอาการ และให้ทุกคน 
ล้างมือก่อนดื่มเหล้า แต่อย่างไรก็ตามการดื่มเหล้าผ่านแก้วเดียวกัน ไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ทำให้เชื้อ
แพร่กระจายและเป็นจุดกระจายในชุมชนต่อไป ในขณะที่บางส่วนเกิดจากการไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิง
ภายนอกชุมชนและนำเชื้อโรคเข้าสู่ชุมชน  

“จุดเสี่ยงบ้านเรามีไม่กี่จุด มีวัยรุ่นกินเหล้าอยู่ 1 จุด มีวัยรุ่นกินน้ำกระท่อมอยู่ 1 จุด ท้ายซอย
ผู้ใหญ่กินเหล้าอีก 1 จุด แค่นั้นเอง” (ผู้นำชุมชน)  
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3. การอยู่อาศัยของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางมาทำงานในกรุงเทพฯ และ 
เช่าบ้าน-เช่าห้องอยู่รวมกัน ต้องใช้ห้องน้ำห้องเดียวกัน ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการระบาดติดกับผู้อื่นได้รวดเร็ว 
โดยคาดการณ์ว่าเกิดจากการใช้ห้องน้ำร่วมกัน  

4. สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวติดเชื้อและนำมาแพร่เชื้อในครอบครัว เนื่องจากการอยู่อาศัย
ในพ้ืนที่หรือห้องท่ีไม่สามารถแบ่งสัดส่วนได้ แม้จะทราบดีว่าติดเชื้อแต่ไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้ทำให้คน
ในครอบครัวทั้งหมดติดเชื้อตาม  

5. กลุ่มคนเร่ร่อนและกลุ่มคนที่เข้าชุมชนมาชั่วคราว เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ป้องกันตัวเอง ไม่มีอุปกรณ์
สำหรับการป้องกันตัวเอง ไม่เคารพต่อกฎเกณฑ์ของชุมชนเนื่องจากไม่มีความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของชุมชน  
ทำให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการตักเตือนให้สวมใส่หน้ากากแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม ในขณะที่ยังไม่สามารถใช้มาตรการ
ทางสังคมได้เพราะไม่รู้จักกัน 

ระยะของการระบาด มักมีรูปแบบการระบาดที่เริ่มจากครอบครัวสู่ครอบครัวหรือคนที่อยู่อาศัยใน
สถานที่เดียวกันก่อน จากนั้นจะเริ่มแพร่กระจายเชื้อไปตามซอย ไม่ปรากฏว่าการระบาดจะกระจายจากซอย
หนึ่งไปยังอีกซอยหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง แต่เป็นการแพร่ระบาดแบบกระโดดข้ามซอย ดังนั้นจุดระบาดจึงกระจาย
ออกไปตามจุดต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของการระบาดยังมีข้อจำกัดด้านความรู้ ความเข้าใจของ
สมาชิกในชุมชน รวมถึงทัศนคติของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดที่มักให้คุณค่ากับ “การเลี้ยงปาก 
เลี้ยงท้อง” เป็นปัจจัยอันดับต้นของการดำเนินชีวิต จึงไม่ยอมหยุดงานเพ่ือกักตัว 14 วันในบ้าน หลังจากทราบ
ดีว่าตนเองติดเชื้อโรคโควิด-19 

“เราก็หวังดี ก็ไปบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำงานได้ไหม เพราะคุณต้องกักตัว 14 วันนะ ถ้าคุณออกไป
ขายตอนนี้ ตัวคุณยังมีเชื้ออยู่ เดี๋ยวไปแพร่กระจายให้กับคนที่มาซื้อไอติม หรือใครก็ตาม เขาก็โวยวายว่าถ้าผม
ไม่ขาย ผมจะเอาเงินที่ไหนใช้ ค่าเช่าบ้าน ซึ่งเราบอกว่าตอนนี้เราจัดหาถุงยังชีพให้คุณประทังไปก่อน แล้วส่วน
เรื่องของอาหาข้าวกล่อง เราก็จะส่งมอบมาให้ แต่เรื่องเงินตอนนี้เราไม่สามารถหาให้คุณได้ คุณก็ต้องอยู่บ้าน
ก่อน 14 วัน หลังจากคุณหาย คุณก็ไปประกอบอาชีพ เรื ่องค่าเช่าบ้านก็คุยกับเจ้าของบ้านได้ เพราะยังไง
เจ้าของบ้านก็คงจะมีการยืดหยุ่นบ้าง ก็มีอาการเอะอะโวยวาย จนเราก็รับไม่ไหว แล้วเขาก็พูดคำว่าผมไม่รับ
ข้อเสนอคุณ” (สนทนากลุ่ม) 

ในระยะของการระบาดนั้น การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนหนึ่งเกิดจากคนใน
ชุมชนไม่หยุดงาน เพราะต้องหาเงินมาชดเชยค่าใช้จ่าย และอีกส่วนหนึ่งคือ ข้อจำกัดของการสื่อสารและความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีความล่าช้า หลายขั้นตอน ในขณะที่ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
เพื ่อป้องกันและปฏิบัติตัวในขณะกักตัว มีข้อมูลจำนวนน้อย ทำให้การแพร่ระบาดเป็ นไปอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังพบว่าในชุมชนวัดดวงแขยังมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานพม่า 
บางรายสื่อสารได้ บางรายต้องใช้ล่ามเพื่อสื่อสาร ดังนั้นชุมชนวัดดวงแขจึงร่วมกันหาทางป้องกันการแพร่
ระบาดในชุมชน ป้องกันการแพร่ระบาดออกนอกชุมชน และแนวทางการช่วยเหลือกับสมาชิกที ่ติดเชื้อ        
โรคโควิด-19 ในชุมชน 

“แรก ๆ เราพยายามประสานกับเขตว่าเราขอให้ชุมชนเราไปฉีดยาได้ไหม เขตก็เลี่ยงโน่นเลี่ยงนี่ 
ปัดไปท่ีศูนย์ 5 ศูนย์ 5 ปัดมาหาเขต เราก็พยายามหาศูนย์พักคอยจากเขต เราส่งไปที่เขตนี่ ส่งไปแต่ละเคส ยาก
มากทีเ่ราจะได้ศูนย์พักคอย จนวันนั้นเราก็เลยแบบขอให้ช่อง 3 มาในชุมชนเราหน่อย คือภาครัฐ ห่วยแตก ไม่มี
ใครมาหาเรา ไม่เห็นมีใครเลย กระทั่ง ส.ส.” (ผู้นำชุมชน) 
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อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการระบาดลดลง ยังคงมีการเฝ้าระวังและขับเคลื่อนเรื่องการป้องกันโรค
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรับลดระดับการควบคุมการเข้าออก เป็นการสอดส่องดูแลอย่างไม่เป็นทางการ     
ในชุมชนแทน ดังนั้นสรุปได้ว่าการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบริบท
ของชุมชนเมืองแออัดมีความยากลำบากเรื่องข้อจำกัดการแบ่งแยกพื้นที่สำหรับกักตัวผู้มีความเสี่ ยงและป่วย 
รวมถึงข้อจำกัดเรื่องการจำกัดการเดินทางเพราะงานส่วนใหญ่ที่ใช้แรงงาน ไม่สามารถทำงานตามมาตรการ 
Work from home ได้ ดังนั้น จึงดำเนินชีวิตด้วยการระมัดระวังตนเองร่วมกับการเคารพกฎทางสังคม/ ชุมชน 

1.3 ทุนชุมชน 

จากผลการศึกษาชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครที่มีการจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี เกิดจาก
การมีทุนชุมชนที่เป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการ โดยผลการวิเคราะห์ทุนชุมชนและเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการตั้งแต่ก่อนเกิดการระบาดและในระยะการระบาดโรคโควิด-19 พบว่า ทุนจากภายนอกของชุมชน
เมืองแออัดที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 8 หน่วยหลัก ดังนี้ 

 1. ศูนย์สาธารณสุขประจำชุมชน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี ่ยวข้องโดยตรงกับด้าน
สาธารณสุข การดูแลผู้ป่วย การให้ความรู้กับประชาชน โดยผลการศึกษาพบว่าบทบาทหน้าที่หลัก มี 4 ประการ 
ได้แก่ 1) การออกหน่วยเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวกับประชาชนในชุมชน รวมถึงการดูแลตนเองเมื่อป่วย
ติดเชื้อโรคโควิด-19 2) การจัดหาอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนผ่านกิจกรรมการ
ออกเยี่ยมบ้าน 3) การรักษาผู้ป่วย โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขได้เข้าไปเยี่ยมบ้านและให้การรักษา ประเมิน
อาการกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาหรือการส่งต่อ และ 4) การสร้างทีมงานเพื่อช่วย
ดูแล เนื่องจากศูนย์สาธารณสุขประจำชุมชนได้ดำเนินการเข้าถึงชุมชนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข ดังนั้นจึง
สร้างทีมและดึงกำลังคนเพื่อมาช่วยเหลือสร้างการป้องกัน ให้ความรู้และหาแนวทางการรักษาร่วมกัน ดังนั้น
สรุปได้ว่า ก่อนมีการระบาด ทีมศูนย์สาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน และในระหว่างหรือหลังการระบาด ทีมศูนย์สาธารณสุขเพิ่มบทบาทด้วยการเป็นผู้ออกหน่วยให้
ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 การจัดหาอาหารและยาสำหรับผู้ติดเชื้อ การรักษาผู้ป่วย ผ่านการเยี่ยมบ้านพร้อมส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์/ รพ. เครือข่าย และสร้างทีมงานโดยรวบรวมกำลังคนเพิ่มเพื่อมาช่วยดูแล รักษา เยี่ยม
ติดตามประเมินผู้ป่วย  

2. มูลนิธิเส้นด้าย เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยเข้ามาในชุมชนและมีบทบาทในเรื่อง
การคัดกรองผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ประเมินอาการเบื้องต้น และการจัดหายา เวชภัณฑ์และอาหารเพื่อช่วยเหลือ
ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์ฯ ทั้งนี้พบว่าบทบาทหน้าที่หลัก
ของมูลนิธ ิเส้นด้าย ประกอบด้วย 1) การทำความสะอาด โดยการช่วยเหลือ พ่นยาฆ่าเชื ้อและสเปรย์
แอลกอฮอล์เพื่อล้าง ทำความสะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ 2) การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 และการจัดส่งผู้ป่วย เนื่องจาก
มูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและมีเครื่องมือสำหรับการช่วยชีวิต เช่น ถังออกซิเจน เครื่องวัด  
ชีพจร-ความดันโลหิต ยาและสมุนไพร โดยมีการประเมินอาการเบื้องต้นและให้การดูแลรักษาเพื่อช่วยเหลือใน
เบื้องต้น และ 3) การจัดหาอาหารและยา โดยทีมมูลนิธิเส้นด้ายใช้การเดินเท้าเข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สัมผัส
เสี่ยงสูงเพื่อมอบอาหารและยา รวมถึงรับบริจาคอาหารและยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปกระจายสู่ชุมชน   
ในระหว่างการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ก่อนมี
การระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ยังไม่พบว่ามีการเข้ามาดำเนินการจัดการและช่วยเหลือกับสมาชิกในชุมชน  
แต่อย่างไรก็ตามระหว่างการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 กลุ่มจากมูลนิธิเส้นด้ายได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก
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โดยเฉพาะเรื่องการจัดหาอาหาร การดูแลรักษาและกู้ชีพให้กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ท่ีบ้าน และยังไม่
สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์ได้  

3. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เป็นมูลนิธิที่มีบทบาทด้านการพัฒนาเด็กในชุมชนเมืองแออัดมา
ก่อน มีโครงการที่ร่วมกันทำมากมาย ทำให้มีความคุ้นชินกับคนในชุมชน รวมถึงกลุ่มเด็กในชุมชน ซึ่งได้นำข้อดี
หรือจุดแข็งดังกล่าวมาช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โรคโควิด-19 โดยมีบทบาทสำคัญ        
2 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างทีมและคนปฏิบัติงานช่วยเหลือคนในชุมชนร่วมกัน และ 2) การจัดหาอาหารและ
ยาเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยตอนอยู่ที่บ้าน ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า บทบาทก่อนมีการระบาดของ โรคโควิด-19       
ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก คือ การทำโครงการพัฒนาเด็กในชุมชนเมืองแออัด ทั้งนี้ในระหว่างการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ได้เพิ่มบทบาทในเรื่องการดึงทีมงานเด็กหรือวัยรุ่นในชุมชนมาเป็นกำลังสำคัญ    
ในการช่วยงาน เช่น ช่วยแจกสิ่งของ ช่วยนำอาหารไปให้ตามบ้าน ช่วยงานของศูนย์ฯ เป็นต้น  

4. สำนักงานเขต เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในเรื่องการควบคุมดูแล รักษาความสะอาด
และดำเนินการด้านกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยมีบทบาทสำคัญในช่วงการ
ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชน 2 ประการ 1) การดูแลรักษากฎระเบียบ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
โดยดำเนินการควบคุมดูแลในฐานะของภาครัฐเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบวินัย ไม่ละเมิดมาตรการทางสังคม 
เช่น การรวมกลุ่ม ควบคุมกฎหมายในช่วงเวลาเคอร์ฟิวตามประกาศของรัฐบาล เป็นต้น และ 2) การทำความ
สะอาดอาคาร บ้านเรือนของประชาชน ทั้งในพื้นที่สาธารณะและในบริเวณบ้านของผู้ ติดเชื้อโรคโควิด-19    
เพื ่อลดการแพร่ระบาดจากการสัมผัสสิ ่งของสาธารณะ สรุปได้ว่าช่วงเวลาก่อนการระบาด โรคโควิด-19 
สำนักงานเขตมีบทบาทเรื่องการดูแลควบคุมด้านกฎหมายและการทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ในระหว่าง
การระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมบทบาทเรื่องการทำความสะอาดในพ้ืนที่เสี่ยงและในบ้านของผู้ติดเชื้อ รวมถึง
รักษากฎระเบียบของชุมชน เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกับบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด  

5. กลุ่มบุคคล ในที่นี้หมายถึง การรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลหรือดำเนินการในนามของหน่วยงาน
ดังเช่น กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มสถานประกอบการ กลุ่มคนประชาชนที่รวมกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อเข้ามา
ช่วยเหลือชุมชน เป็นต้น ในกลุ่มการรวมกลุ่มเหล่านี้ บางรายเข้ามามีส่วนช่วยเหลือชุมชนในนามของบุคคล 
บางคนเข้ามาในนามสมาชิกกลุ่ม เพ่ือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในส่วนต่าง ๆ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครือข่าย
ลูกศิษย์กลุ่มแพทย์ สามารถให้คำแนะนำและช่วยส่งข่าวภายในชุมชนไปยังกลุ่มคนที่ช่วยเหลือได้จากภายนอก 
กลุ่มสถานประกอบการที่มีความสามารถช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์และการจัดหาอาหาร วัสดุอุปกรณ์การ
ดำรงชีวิต/ ช่วยชีวิต มาให้คนในชุมชน เป็นต้น สรุปได้ว่ามีบทบาทสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) ประสานงาน
และส่งข่าวสารจากภายในและภายนอกชุมชน และ 2) ระดมทุนทรัพย์ อาหาร และอุปกรณ์สำหรับการ
ดำรงชีวิต/ ช่วยชีวิตผู้ป่วย  

6. ตำรวจ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมด้านกฎหมาย และอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้กับประชาชนทั้งในด้านการประสานงาน การสนับสนุนกำลังคน การควบคุม ป้องกัน 
ปราบปรามผู้กระทำผิดเพ่ือลดปัญหาด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นดูแลประชาชนเพ่ือให้ดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัย 
เช่น ควบคุมการใช้มาตรการทางสังคม การจับกุม-ปรับผู้กระทำผิด การปรามการรวมกลุ่มตั้งวงดื่มสุรา เป็นต้น 

 

“เราเห็นตั้งวงกินเหล้า ทีแรกก็จะตักเตือนก่อนแต่ไม่ฟัง เราก็ถ่ายรูปส่งไปที่โรงพัก เราถ่ายให้ 
เห็น ๆ เพราะขอความร่วมมือแล้วไม่ได้ ... ถ่ายแล้วส่งไป เดี๋ยวเดียวตำรวจมาเลย” (ผู้นำชุมชน)  
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7. กลุ่ม Food for Fighters เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในเรื่องการ
จัดหาอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกในชุมชนงดการเดินทาง เคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการลดโอกาส        
การแพร่กระจายเชื้อเช่นเดียวกัน ซึ่งบทบาทสำคัญในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 คือ การจัดหาอาหาร  
มาแจกให้กับคนในชุมชนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ  

8. ชมรมแพทย์ชนบท เป็นชมรมแพทย์ที่กระจายตัวตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เมื่อมี
สถานการณ์ท่ีต้องการกลุ่มแพทย์เข้ามาช่วยเหลือ ชมรมสามารถเรียกรวมตัวสมาชิกได้ ดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเรื่องการประเมิน รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก คือ    
การตรวจหาเชื้อคนในชุมชนอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้เข้าถึงการรักษา/ การกักตัวได้เร็วมากข้ึน  

2. การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร (Input: I)  

 จากการถอดบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการชุมชนที่ดีในพ้ืนที่ชุมชนเมืองแออัด พบว่า ปัจจัยนำเข้า
ที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จนสามารถควบคุมให้คนดำรงชีวิตอยู่
ในภาวะปกติ ไม่เกิดความรุนแรงในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปัญหาในชุมชนเมืองแออัดที่คนในพื้นที่  
มักเข้าไม่ถึงสิทธิพึงได้ มีภาวะหนี้สินสูงย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมสูงตามไป รวมถึงมีปัญหา
ด้านสุขภาพจิตที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสูงเป็นไปตามสถานการณ์ ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์
ปัจจัยนำเข้าอันนำไปสู่การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย มิติหลัก คือ  
การสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนที่ราบรื่น รวดเร็ว ได้ผลตามเป้าประสงค์ และมิติสนับสนุน คือ การบริหารจัดการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในชุมชน สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

มิติหลัก: การสร้างให้เกิดการขับเคลื่อนที่ราบรื่น รวดเร็ว ได้ผลตามเป้าประสงค์ 
จากผลการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มพบว่า ในระยะการระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 เกิดรูปแบบของ

การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนเมืองแออัดผ่านปัจจัยที่เป็นปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้การทำงาน
และขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่น ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านผู้นำชุมชนเข้มแข็ง จากผลการศึกษาพบว่าชุมชนเมืองแออัดทั้ง 2 พื้นที่ใช้การติดต่อ
ประสานงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือ แจ้งข่าวสาร ผ่านผู้นำชุมชนทั้งสิ้น โดยให้เหตุผลว่าการประสานงานผ่าน
ผู้นำชุมชน จะช่วยทำให้ได้รับความช่วยเหลือและสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ประสานงานจากผู้นำชุมชนเป็นคำพูดที่มี “น้ำหนักคำพูด” มากกว่าบุคคลทั่วไปหรือสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ผล
การวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้การประสานงานจากบุคคล ไม่มีน้ำหนัก เกิดจากบุคคลทั่วไปในชุมชนไม่ทราบ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ทราบว่าควรจะประสานงานไปยังหน่วยงานใด ประกอบกับในช่วงการ
ระบาด แม้จะมีการประสานงานช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย แต่กลับโทรไม่ติด ไม่มีผู้รับสาย รอสายนาน  
ถูกโยนสายการสนทนาไปยังหน่วยงานอื่น ขาดการประสานงานหรือส่งข้อมูลต่อทำให้มีเรื่องคั่งค้าง ดังนั้น      
จึงต้องอาศัยกลุ่มผู้นำชุมชนและสื่อสารมวลชนที่จะเผยแพร่ข่าวสารและสร้างช่องทางที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะ
หากชุมชนมีผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง รู้จักคนหรือเครือข่ายอย่างหลากหลาย ย่อมทำให้เกิดความรวดเร็ว 
และข้อมูลน่าเชื่อถือมากกว่ากลุ่มบุคคลปกติ 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนกลับเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้นำชุมชน คือ 
วิธีการสื่อสารแบบถึงลูกถึงคน หรือผู้ให้ข้อมูลเรียกว่าเป็นคน “ปากจัด” คือ การสื่อสารด้วยเสียงดัง ใ ช้คำพูด
ตรงไปตรงมาเพื่อทำให้เกิดความละอายใจหรือเรียกว่า “ด่า” หรือข่มขู่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้คนที่ละเมิดกฎ
ทางสังคมรู้สึกละอายใจ เกรงกลัว และไม่กลับมากระทำผิดอีก   
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2. ปัจจัยด้านเครือข่ายช่วยเหลือชุมชน จากที่ได้กล่าวผลการวิจัยไว้แล้วข้างต้นว่าปัจจัยหลักเรื่อง
การบริหารจัดการ คือ ทีมงาน กำลังคน ที่เข้ามาเป็นหลักในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ทั้งนี้ในมิติหลักคือ การได้รับเครือข่ายจากกลุ่มคนที่เข้ามาช่วยงาน เช่น 
เพื่อนและญาติของกลุ่มผู้นำชุมชน เพื่อนและองค์กรที่ทำงานของกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัคร เครือข่าย   
ลูกศิษย์ของอาจารย์ เป็นต้น ทำให้เครือข่ายความช่วยเหลือถูกขยายขอบเขตออกไป ส่งผลให้การระดมทุน 
ระดมความคิดและระดมแรงงานทำได้ง่ายมากข้ึน  

3. ปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการสกัดการเคลื ่อนที ่ จำกัดการเข้าออก ลดค่าใช้จ่ายจาก  
ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ส่งผลให้ลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตลงได้ ดังนั้นการสนับสนุนจากมาตรการ
ดังกล่าวทำให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ลดการเคลื่อนย้ายจึงเท่ากับการลดการแพร่ระบาด การรับ
เชื้อเข้ามาในชุมชนและการนำเชื้อในชุมชนออกไปเผยแพร่ เปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้อ งกันเชื้อให้อยู่ใน
พ้ืนที่วงจำกัด ทำให้การบริหารจัดการทำได้ง่ายมากขึ้น  

4. ปัจจัยด้านความรู้ที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยเติมเต็มให้กับเนื่องจากหน่วยงาน  
ต่าง ๆ และสื่อมวลชนได้สนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 การปฏิบัติตัว การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ 
และสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและคลายกังวลลงได้ 

5. ปัจจัยด้านการทำงานของทีมงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญของชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้มีประสิทธิภาพ โดยพบว่า “ทีมงานทำงานเชิงรุก รวดเร็ว 
ทำอย่างต่อเนื่อง” ยกตัวอย่าง คุณป้ารายหนึ่งในชุมชนที่อาสาเข้ามาช่วยทำอาหารในโรงครัวต่อเนื่องทุกวันเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน เพื่อให้คนในชุมชนทุกคนมีอาหารรับประทานครบทุกมื้อ เป็นต้น นอกจากนี้การ
ทำงานของทีมงานใช้การทำงานเป็นทีม และมีจุดเชื ่อมต่องาน ประสานงานกัน และไว้วางใจกัน เชื่อว่า 
ทุกคนทำงานเพื่อชุมชนของเรา นอกจากนี้ยังพบว่าด้านความสัมพันธ์ในการทำงาน ดำเนินการไปในรูปแบบ
ของความคุ้นเคย ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จากผลการวิจัยพบว่าการอยู่ร่วมกันในชุมชนเมืองแออัดแม้มีพื้นที่
แออัด แต่ทำให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพราะมีความคุ้นเคย รู้จักกันแบบเครือญาติกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการดูแลกัน
ได้อย่างใกล้ชิด ทั่วถึง ให้ความใส่ใจในการช่วยเหลือกัน รวมถึงทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือ ได้รับความไว้วางใจ
เพราะเคยทำโครงการกับชุมชนมาก่อนที่จะมีโรคโควิด-19 ระบาด  

 

มิติสนับสนุน : การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้เกิดผลกระทบหลายด้าน รวมถึงการปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ 

ดังนั้นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสำหรับมิติสนับสนุนเรื ่องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
สามารถแตกออกเป็น 5 ปัจจัยย่อย ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านอุปกรณ์ป้องกันตัวและฆ่าเชื้อโรค ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ใช้ในการต่อสู้กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนเมืองแออัด เพราะประชากรใน
ชุมชนเมืองแออัดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหาเช้ากินค่ำ กลุ่มใช้แรงงาน และกลุ่มพึ่งพิงสวัสดิการรัฐ ดังนั้นเป็นกลุ่ม
รายได้ต่ำ อาจไม่สามารถเข้าถึงการหาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งในขณะนั้นมีราคาแพง
และหาซื้อยาก ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนมีอุปกรณ์สำหรับการดูแลตนเองได้ จึงมีหน่วยงานและกลุ่มต่ าง ๆ ในชุมชน
เข้ามาช่วยสนับสนุน จัดหา แจกจ่าย  

2. ปัจจัยด้านเงินช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่าย จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจในระหว่างการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้มีประชากรในชุมชนหลายคนตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่มีเงิน บางรายมีหนี้สิน
ต้องชดใช้ และมีค่าใช้จ่ายประจำ ดังเช่น ค่าเช่าบ้าน ดังนั้นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในเรื่องการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดการเกิดอาชญากรรม ลดการเคลื่อนย้ายของคนในพื้นที ่ คือ การสนับสนุนเงินเพื่อการดำรงชีวิต และ       
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การหยุดหนี้หรือลดภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังเช่น ผู้นำชุมชนขอให้เจ้าของบ้านช่วยลดหย่อนหรืองดเก็บค่าเช่า
บ้านกับผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพ่ือช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก  

3. ปัจจัยด้านระบบการดูแลช่วยเหลือในระหว่างการตรวจ การแยกตัว การกักตัว เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ เนื่องจากในระหว่างการพบผู้ติดเชื้อแล้วนั้น ต้องมีระบบสำหรับการดูแล
ช่วยเหลือเพ่ือลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นระบบการดูแลเหล่านี้ต้องทำงานประสานกันตามบริบทของแต่
ละบุคคล ในระยะแรกการทำงานอาจยังไม่เกิดระบบเท่าที่ควรเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย    
แต่ผู้ให้ข้อมูลได้รายงานว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จึงต้องอาศัยการประชุมวางแผนและปรับแผน รวมถึงระดม
ทีมงานเข้ามาช่วยเหลือ โดยให้ความสำคัญกับผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงก่อน ในขณะที่หน่วยงานฝ่าย
สนับสนุนอื่น ๆ ต้องเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมด้านความรู้ วิธีการป้องกันตัว และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  

4. ปัจจัยด้านทีมงาน กำลังคน ถือเป็นปัจจัยนำเข้าท่ีช่วยให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และราบรื่น โดยทีมงานที่พบในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) ทีมงานส่วนกลาง มีหน้าที่เป็นศูนย์รวมการ
ประสานงานต่าง ๆ พร้อมจัดหาความช่วยเหลือเข้าสู่ชุมชน 2) ทีมปฏิบัติหรือคนทำงาน ถือได้ว่าเป็นมดงานของ
การขับเคลื่อนต่าง ๆ เช่น เมื่อได้รับสิ่งของบริจาคแล้วต้องมีทีมคนปฏิบัติคือ มดงาน ลงพ้ืนที่แจกจ่ายตามบ้าน 
นั่นหมายถึงคนในชุมชนที่รู้พื้นที่ สามารถอาสาเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการแจกจ่ายตามบ้านจึงทำให้เกิดความ
รวดเร็วและท่ัวถึง 3) ทีมคนวางแผน ทำหน้าที่วางแผน ปรับแผน ประชุม ระดมคน ระดมสมองเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เนื่องจากระหว่างการทำงานต้องเจออุปสรรคมากมาย ดังนั้นทีมวางแผนจะเป็น  
ผู้ช่วยเหลือ ออกแบบระบบที่นำมาใช้ในชุมชน ให้เหมาะสมตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน  

3. การวิเคราะห์กระบวนการจัดการของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร (Process: P) 

จากผลการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่ากระบวนการดำเนินงานของชุมชนเป็นไปอย่างมีลำดับ
ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนได้หารือร่วมกันเพื่อปรับลดหรือยกระดับมาตรการชุมชน อย่างไรก็ตามยังพบว่าปัจจัย
สนับสนุนสำคัญ คือ ความเข้มแข็งของผู ้นำชุมชนที่สามารถดูแลลูกบ้านให้เกิดความเรียบร้อย เชื ่อฟัง  
ปฏิบัติตาม รวมถึงการใช้กระแสทางสังคมที่ช่วยทำให้เกิดความตื่นตัวและยินดีปฏิบัติตามกัน ทั้งนี้สามารถสรุป
กระบวนการสำคัญของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภายในชุมชนผ่านการสร้าง
ความร่วมมือได้ดังนี้ 

1. การวางกลยุทธ์ “สกัดการเคลื่อนที่ของผู้ที่ติดเชื้อ” เป็นกระบวนการลำดับต้นที่ชุมชนนำมาใช้ 
เนื่องจากบริบทของชุมชนเมืองแออัดคือ ทุกคนต้องทำงาน หากไม่ทำงานจะไม่มีเงินสำหรับการดำรงชีวิต ทำให้
คนกลุ่มนี้ยังคงเข้าออกในชุมชน นำเชื้อมาแพร่กระจายในชุมชน ดังนั้นกลยุทธ์ในขั้นแรกคือ “ทำอย่างไรก็ได้ที่
ทำให้คนเหล่านี้หยุดอยู่กับที่” จึงเกิดกระบวนการอื่น ๆ ตามมา เช่น 1) การประสานขอลดหย่อนค่า ใช้จ่าย 
ดังเช่น ค่าเช่าบ้านกับผู้ให้เช่า เป็นต้น 2) การจัดหาสิ่งของอุปโภค บริโภค จัดส่งเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
พื้นที่จำกัดได้ 3) การประสานให้ทีมสาธารณสุข อสส. หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ เข้าพื้นที่เพ่ือ
คัดกรองกลุ่มคนเหล่านี้พร้อมประเมินอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น ขอถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์
พักคอยหรือโรงพยาบาลในการรรับตัวและตรวจสอบสิทธิ์การรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยตกลงกับผู้ปว่ย
ว่าให้รอคอยอยู่ท่ีบ้านไม่จำเป็นต้องออกไปหาโรงพยาบาลเพื่อรักษาเอง  

“เราต้องลงเอาข้าวไปให้กับคนที่ติดและกักตัว ถ้าเราไม่หาข้าวให้เขากิน พวกนี้เขาก็จะเดิน ถ้า
เราไม่อยากให้เขาเดิน เราจะต้องหาข้าวให้เขา หายา ส่งเสบียงไปแขวนไว้ตามบ้าน เช้าขึ้นมา 9 โมง เราจะไป
แขวนไว้ เที่ยงครึ่งเราจะแขวน  5 โมงเย็น เราจะแขวน” (ผู้นำชุมชน)  
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“ตอนนี้เรามีที่เทสต์ แรพพิด เรามีคนแหย่จมูกนะ เรามีของเราอยู่ อาจารย์นี่แหละก็เอามาให้ 50 
อัน ถ้าเรารู้ว่าคุณออกไปต่างจังหวัดหลายวันแล้วกลับเข้ามา คุณต้องแจ้งเรา ออกก็ต้องแจ้ง กลับก็ต้องแจ้งเรา 
แล้วเราจะให้สวอปเลย ถ้าขึ้น 2 ขีด เราจะส่งทันที คุณจะอยู่ในชุมชนเราไม่ได้” (สนทนากลุ่ม)  

ข้อจำกัด ในการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวคือ ในระยะแรกมีจำนวนเตียงรับผู ้ป่วยจำนวนน้อย 
โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ทำให้การประสานงานเพื่อขอส่งผู้ป่วยผ่านหน่วยงานภาครัฐเป็นไป
อย่างล่าช้า จนทำให้สมาชิกในชุมชนวัดดวงแขเสียชีวิตจำนวน 2 ราย  

2. การประสานงานกับเครือข่ายเพื่อ “นำผู้ป่วยออกให้รวดเร็วที่สุด แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน
ตัวเอง และทำความสะอาดบ้านที่มีผู ้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19” คือ หลังจากที่มีการแจ้งข่าวผู้ป่วยติดโรค       
โควิด-19 แล้ว คณะทำงานประกอบด้วยทีมงานจากประธานชุมชนและทีมสาธารณสุขเข้าประกบตามจุด โดย
ทีมสาธารณสุขเป็นผู้ประสานเพื่อขอรับเตียงผู้ป่วยหรือส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับการแจกอุปกรณ์ทำความสะอาด
ให้กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในบ้าน และบ้านเรือนใกล้เคียง โดยมีสำนักงานเขตส่งคนมาเพ่ือฉีดพ่นทำความสะอาด 

3. การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยพบว่าการให้ความรู้กับลูกบ้าน
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังคงมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีน แนวทางการ
ปฏิบัติในการป้องกันตนเอง การปฏิบัติตัวเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือ ทำให้
เกิดสถานการณ์ดังเช่น การไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะกลัวเสียชีวิต เชื่อว่าการฉีดวัคซีนแล้วไม่ทำให้ติดเชื้อได้อีกโดย
คิดว่าไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอีกต่อไปหลังฉีดวัคซีน บางรายที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 แล้วเรียกร้องขอมากเกิน
ขอบเขตของคนช่วยเหลือ เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่ชุมชนทำจึงต้อง “สร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างทั่วถึงและผู้ช่วยเหลือสามารถรองรับได้ตามศักยภาพ” เช่น การกำหนดร่วมกันว่าให้ความเกรงใจ
และเคารพช่วงเวลาการทำงานและช่วงเวลาการพักผ่อนของทีมช่วยเหลือ หากติดเชื้อห้ามปกปิด เป็นต้น 

“ตกลงกันว่าพวกเราอยู่ด้วยกัน เราก็เหมือนพี่น้องกัน เราก็ป้องกันตัวเอง ติดแล้วมันไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนะ หาเตียงยาก ทุกคนรู้อยู่ เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือ ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อยๆ คนที่เป็น อย่าปกปิด
เรา ให้บอกเราเลยว่าเป็น เราจะได้หาช่องทางรักษาได้ อย่าปิดเราอย่างเดียว เดี๋ยวเราจะหาหนทางรักษาให้” 
(ผู้นำชุมชน)  

จากผลการศึกษาพบว่าช่องทางการสื่อสารในชุมชนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ  
1) วิธีการพบปะเผชิญหน้า หรือเรียกว่า “ปากต่อปาก” ซึ่งมีจุดดีคือ สามารถอธิบาย

หรือสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการกระจายข้อมูลเป็นไปในวงจำกัด และต้องเว้น
ระยะห่างการสื่อสารตามมาตรการโรคโควิด-19  

2) การส่งข้อมูลผ่านไลน์กลุ่มชุมชน ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้ครบ
ทุกคน และบางรายไม่ได้อ่านข้อความทำให้ตกหล่น  

3) การสื่อสารผ่านเสียงตามสาย เป็นข้อมูลที่สื่อสารในวงกว้างทั่วทั้งชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามการสื่อสารดังกล่าวมีข้อจำกัดคือ ช่วงเวลาการส่งสารนั้นไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องออกไป
ทำงานข้างนอกในเวลากลางวัน และเป็นการสื่อสารทางเดียว  

4. ค้นหาวิธีจัดการกับแรงงานต่างด้าวและคนแปลกหน้า ดังที่กล่าวไว้แล้วในบริบทเฉพาะของ
ชุมชนเมืองแออัดในเมือง คือ การมีคนแปลกหน้าเข้าออกได้ง่าย เนื่องจากลักษณะกายภาพของพื้นที่สามารถ
เข้าออกได้หลายทาง ประกอบกับพื้นที่ชุมชนเมืองแออัดเหล่านี้มีห้องเช่าราคาถูกที่เปิดกว้างให้กับคนทั่วไปเข้า
พักได้ง่าย ดังนั้นจึงมักมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวและคนแปลกหน้าเข้ามาพื้นที่เพื่อพักอาศัย นอกจากนี้ข้อจำกัด
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สำคัญของกลุ่มคนแรงงงานต่างด้าวคือ “ภาษา” บางกลุ่มยังไม่สามารถสื่อสารและอ่านภาษาไทยได้ ต้องอาศัย
ล่ามแปลความให้อีกครั้ง จึงยากต่อการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนั้น
ชุมชนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้วิธีการสื่อสารผ่านแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีรูปภาพและหลายภาษา       
ใช้หัวหน้าคนงานเป็นล่ามสื่อสารกับลูกจ้างในทีมให้ปฏิบัติตามมาตรการของชุมชน เช่น ไม่นำญาติพ่ีน้องเข้ามา
อยู่ในพื้นที่เพิ่ม รณรงค์ให้ต่างด้าวฉีดวัคซีน เป็นต้น รวมถึงปิดกั้นบางช่องทางเข้าออกเพื่อลดการเข้าออกของ
คนแปลกหน้าที่จะนำเชื้อเข้าสู่ชุมชน และชุมชนได้ขอร้องให้เจ้าของบ้านเช่าไม่เปิดรับบุคคลภายนอกหรือ    
ต่างด้าวเข้ามาเช่าห้องในพ้ืนที่ชุมชนเพ่ิม 

“ของเราเป็นบ้านเช่าเยอะ และต่างด้าวเยอะ เราจะไม่รับต่างด้าวเข้ามาเพิ่ม แล้วจัดการไปหา
บริษัทที่ต่างด้าวทำงาน ให้ฉีดยาให้ลูกน้องของคุณทุกคน ทุกคนจะต้องได้ฉีดวัคซีนก่อน แล้วเข้ามา เราก็จะ
เทสต์ ถ้าคนนอกเข้า เราจะไม่ให้ เราจะให้แต่คนเดิม คนที่อยู่เก่าเท่านั้นเข้ามาได้ ไม่ให้นำเพ่ือนหรือญาติเข้ามา
ในชุมชน ไม่ให้พาคนแปลกหน้าเข้าชุมชน แล้วเราก็จะคอยดู ถ้าออกไปแล้ว คุณต้องวัด เราจะมีที่วัดไข้ แต่ละ
จุด แล้วก็ช่วยกันสอดส่อง กลางคืนก็จะมีเด็กวัยรุ ่นช่วยกันสอดส่อง ไม่ให้คนแปลกหน้าเข้า แล้วเราก็จะ        
ติดโปสเตอร์ไว้ ให้ใส่หน้ากาก ให้ล้างมือ มีพวกนี้อยู่ตั้งแต่ปากซอย กลางซอย ท้ายซอย มีให้หมด เราจะดูแลกัน
อย่างเคร่งครัด เราห้ามคนแปลกหน้าเขาเด็ดขาด เพราะเราเป็นชุมชนเปิด ก็จะใช้เด็กที่กินน้ำกระท่อมพวกนี้ 
ช่วยกันดู” (ผู้นำชุมชน) 

5. สร้างกลุ่มคนทำงานในพ้ืนที่ชุมชน จากผลการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการสร้างกลุ่มคนทำงานมี
ทั้งแบบเป็นทางการ คือ ได้รับมอบหมายจากผู ้นำชุมชนในการบริหารจัดการ และไม่เป็นทางการคือขอ
อาสาสมัครช่วยเหลืองานเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ โดยไม่ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายจากบุคคลอื่นใด แต่
อย่างไรก็ตามพบว่ากระบวนการสร้างกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ต้องเริ่มจาก “คนที่มีใจ” คือ คนที่อยากทำเพ่ือ
ชุมชน รักในสมาชิกของชุมชน บางรายสร้าง “ใจ” จากการสำนึกในน้ำใจของคนอ่ืน ยกตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลราย
หนึ่ง เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนทำให้สามารถหายและกลับมาใช้ชีวิตได้
ปกติ หลังจากนั้นจึงได้ผันตัวเองมาอาสาช่วยรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนไปยังศูนย์พักคอยและ
โรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยังอาสานำรถออกส่งอาหารตามบ้านต่าง ๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
กระบวนการสร้างกลุ่มคนทำงาน ต้องเริ่มจากการมีหัวใจและความต้องการให้ส่วนรวมอยู่ในภาวะปกติ  

“เพราะเรามีความร่วมมือ มีลูกบ้านที่ดีคอยฟังเรา เราคนสนับสนุนน้อย แต่ก็สนับสนุนเรามา
ตลอด มีอาหารการกินไม่เคยขาด วันไหนที่เราไม่ทำ เราจะมีข้าวสารอาหารแจกให้ ถึงเขาตกงาน เขาไม่มีเงิน 
แต่มขี้าวสารกนิ มีข้าวกินแต่ละมื้อก็อยู่ได้” (ผู้นำชุมชน)  

6. การสร้างทัศนคติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มพบว่า 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจในการฉีดวัคซีน มีสาเหตุมาจาก 1) การสื่อสารหรือการเผยแพร่ผลข้างเคียงของการ
ฉีดวัคซีนทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงดังเช่น ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต ฉีดวัคซีนแล้วมีโรคต่าง ๆ ตามมา 2) บางรายมี
ความเชื่อว่ารัฐบาลนำน้ำเกลือมาฉีดแทนวัคซีน เพราะเมื่อฉีดแล้วยังติดเชื้อโรคโควิด -19 3) กลุ่มคนบางส่วนมี
ความเห็นว่าควรรอวัคซีนทางเลือกซึ่งเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดีกว่าที่รัฐบาลจัดหาให้ จึงเลือกท่ีจะรอยี่ห้ออ่ืน  

“อย่างเรายี่ห้อไม่ดีนะ แล้วที่ฉีดก็ไม่รู้น้ำเกลือหรือเปล่า แล้วพูดความจริง อย่าปกปิด ทุกวันนี้เขา
ก็รู้ว่าติดเยอะ แต่รัฐก็บอกว่าติดน้อยลง ชาวบ้านเขาไม่โง่นะคุณ ฝากบอกรัฐบาลหน่อย ให้พูดเรื่องจริง แล้วยา
ก็เอาดี ๆ มาฉีดให้เขาเถอะ อย่าใช้น้ำเกลือ อย่างตัวเรามันน่าไหมล่ะ ฉีดต้นเดือน ปลายเดือนติด มันเป็นไปได้
เหรอ แล้วยิ่งฉีดภูมิยิ่งต่ำ” (สัมภาษณ์เชิงลึก)  
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ดังนั้นในชุมชนจึงได้ดำเนินการเร่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการฉีดวัคซีนที ่รัฐบาลจัดหาให้ จาก
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้หันมาฉีดวัคซีน ประกอบด้วย  

1) การอธิบายความเข้าใจจากบุคคลสู ่บุคคล ดังเช่น การโน้มน้าวจากสมาชิกใน
ครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่งได้สะท้อนว่าตนเองต้องเป็นกลายผู้นำในครอบครัวเรื่องการฉีด
วัคซีน เพ่ือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าวัคซีนไม่ส่งผลอันตรายต่อคน มีประโยชน์ในแง่ความสบายใจต่อการใช้ชีวิต 
เมื่อตนไปฉีดวัคซีนมาแล้วจึงนำมาเล่าให้กับลูกและสามีฟัง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดได้  

“มัน (ลูก) บอกว่าไม่ฉีดอ่ะแม่ ผมกลัวตาย เลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปฉีดก่อน ถ้ากูตายมึงไม่
ต้องฉีด” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

2) การอธิบายและรณรงค์จากบุคคลที่มีหน้าที่ที่ เกี ่ยวข้อง ดังเช่น การรณรงค์จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์จากผู้นำชุมชน เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์ในลักษณะ
นี้เป็นได้ทั้งการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และประชาสัมพันธ์เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ตรงความต้องการด้านข้อมูล
ข่าวสารเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีญาติพี่น้องในครอบครัวติดเชื้อโรค  
โควิด-19 การประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนในกลุ่มคนเปราะบาง เป็นต้น  

3) การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการรณรงค์
แบบกว้างเพ่ือให้คนพบเห็นบ่อยครั้งและเปลี่ยนแปลงทัศนคติเก่ียวกับการฉีดวัคซีน 

7. การกำหนดค่านิยมร่วมกัน เช่น การไม่ยอมรับคนไม่ใส่หน้ากาก แจ้งจับกุมคนที่ละเมิด
กฎหมาย เช่น การตั้งวงดื่มสุราหรือรวมตัวกัน เป็นต้น 

8. สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการทำงาน โดยพบว่าพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีกระบวนการ
บริหารจัดการโดยการ “แบ่งโซนรับผิดชอบ” ด้วยการแบ่งการรับผิดชอบตามพื้นที่ใกล้บ้านของตนเอง รวมถึง
แกนนำในแต่ละโซนไปจัดหาคนมาช่วยเป็นทีมงานเพื่อทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ทั้งนี้จากผลการวิจัย
พบว่า ทีมงานที่สำคัญ ประกอบด้วย ทีมแม่ครัว-ทีมแจกยา-ทีมให้ความรู้-ทีมเฝ้าคนเข้าออก(เป็นหูเป็นตา)-  
ทีมดูแลคนติดเชื้อ-ทีมจัดการของบริจาค 

“เราก็เรียกชาวบ้านที่เขาติดแล้วมาช่วยเราทำงาน ก็ช่วยกันดู แล้วก็ทำอาหารส่ง คอยดูว่า
ตรงไหนมีคนไข้ แล้วก็ช่วยกันสอดส่องใครลุกไม่ไหว บางทีเป็นแล้ว ไม่รู้ตัวหรอก เราก็ต้องคอยดู คอยสอดส่อง 
เอาชาวบ้านมาช่วยๆ กัน แต่ละจุดช่วยกันดู” (ผู้นำชุมชน)  

9. บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้รองรับการทำงาน ดังเช่น ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
เพื่อจัดทำจุดวางของรับบริจาคเพื่อลดสัมผัสเชื้อจากผู้มาบริจาคและผู้รับบริจาค รวมถึงทำให้พื้นที่สามารถ
บริหารจัดการของมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากยังเพิ่มจุดการรายงานตัว จุดเติม -แจกน้ำยาฆ่าเชื้อและ
หน้ากากอนามัย 

10. จัดระบบการจัดส่งอาหาร ยา ทุนทรัพย์ โดยการนำอาหาร ยา สิ่งของช่วยเหลือเข้าถึงตัว
ผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและลดผลกระทบจากโรคโควิด -19 ดังเช่น สามารถมีอาหาร
รับประทานระหว่างการติดเชื้อเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูและกลับมาแข็งแรงได้เร็วมากขึ้น รับประทานยาที่รวดเร็ว
ช่วยลดความรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือออกซิเจน ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่มีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย  
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11. จัดแผนรองรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังเช่นการศึกษาในครั้งนี้ 
กลุ่มผู้นำชุมชนและทีมงานของผู้นำชุมชนทุกคนติดเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมกันทำให้ต้องหยุดงานและกักตัวเป็น
เวลา 14 วันทำให้กำลังหลักต้องหายไปในช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้นต้องจัดหาทีมสำรองขึ้นมาทำงานทดแทน 

จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปกระบวนการดำเนินการได้ทั้งสิ้น 11 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวาง  
กลยุทธ์ “สกัดการเคลื่อนที่ของผู้ที่ติดเชื้อ” 2) การประสานงานกับเครือข่ายเพ่ือ “นำผู้ป่วยออกให้รวดเร็วที่สุด 
3) การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และสื่อสารประชาสัมพันธ์ 4) ค้นหาวิธีจัดการกับแรงงานต่างด้าวและคน
แปลกหน้า 5) สร้างกลุ่มคนทำงานในพื้นที่ชุมชน 6) การสร้างทัศนคติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน 7) การ
กำหนดค่านิยมร่วมกัน 8) สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการทำงาน 9) บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 10) จัดระบบการ
จัดส่งอาหาร ยา ทุนทรัพย์ และ 11) จัดแผนรองรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด 

4. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร (Product: P) 

จากผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด คือ มีอัตราการเกิด
การลักเล็กขโมยน้อย และปัญหาความเครียดหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตเพิ่มสูงมากขึ้น โดยพบว่าสมาชิกใน
ชุมชนบางรายผันตัวเองเป็นขโมย และมีคนแปลกหน้าเข้ามาปล้นชิงทรัพย์ในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งพบว่า
ผลกระทบสำคัญเกิดจากการตกงานแบบกะทันหัน ไม่มีเงินสำรองและมีค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่บีบรัดทำ
ให้ต้องออกชิงทรัพย์  

“โจรเยอะขึ ้น ทุกอย่างเลย ถังแก๊สก็เอา ขวดพลาสติกก็เอา จี ้ ปล้น ก็มี กระชากสร้อย              
มีเยอะแยะ ในซอยนี้ พอออกจากคุกมา ก็มาอยู่ในนี้ เด็กหน้าหัวลำโพงก็มาอยู่ในนี้ ชุมชนก็ไม่ปลอดภัย เราต้อง
มาคอยระวังว่าไอ้นี่จะหายไหม ไอ้นั่นจะโดนขโมยไหม เพราะมันมี ตอนนี้คนมันตกงาน ไม่รู้จะไปไหน แค่ข้าว
เราให้มื้อ ๆ หนึ่ง แต่ถามว่าอย่างอ่ืนล่ะ เราไม่ได้แจกนี่ ขนม ของหวาน ของคาว เราไม่ม ี เขาอยากกิน อยากใช้ 
เขาไม่มี ของเราตกงานตั้งครึ่งเลยนะ” (สนทนากลุ่ม)  

อย่างไรก็ตามข้อค้นพบการวิจัยครั้งนี้พบว่าหลังจากที่ชุมชนได้วางระบบการบริหารจัดการเพื่อควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่แล้ว ทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้น
จากการดำเนินการดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความรู้สึกรักใคร่กลมเกลียว รับรู้ถึงการมีน้ำใจต่อกันและกันมากขึ้น 
ดังเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการหารือร่วมกัน จากเดิมที่ไม่มีการพูดคุยร่วมกันมากนักแต่เมื่อมีวิกฤต
เข้ามาในชุมชนทำให้คนในชุมชนหันมาปรึกษาหารือและวางรูปแบบ ข้อตกลงร่วมกัน เช่น การปิดกั้น
ทางเข้าออก แม้จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่สามารถยอมรับได้ ไม่ต่อต้านเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ
ทำเพ่ือตนเองและคนในชุมชนรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น  

 

“จากเดิมเราไม่เคยทำอะไรร่วมกัน เราก็หันมานั่งคุยกัน เสนอข้อคิดเห็นด้วยกัน เราร่วมมือกัน 
ตรงนั้นเธอดู ตรงนี้ฉันไปดู เธอทำนี่ ฉันทำนั่น เกิดการรักใคร่กลมเกลียว เป็นแข็งแกร่ง” (ผู้นำชุมชน)  

2. เกิดระบบการบริหารจัดการในชุมชน จากผลการวิจัยผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนว่าศูนย์กลางของ
ชุมชนคือ ผู้นำชุมชน เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมในการติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ การ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร การกำหนดทิศทางและมาตรการของชุมชน ดังนั้นผลลัพธ์คือ เกิดระบบการบริหารจัดการ
ในชุมชน โดยที่มีศูนย์กลางเป็นผู้นำชุมชนเป็นหลัก และมีทีมงานรองเพ่ือสนับสนุนการทำงานแบบกระจายตัว  
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3. เกิดฐานข้อมูลของชุมชน ในที่นี้หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการติดเชื้อ สถิติการหายป่วยและ
กลับเข้าชุมชน ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการส่งต่อไปยังศูนย์ฯ หรือโรงพยาบาล ดังนั้นสรุปได้ว่าจากเดิมไม่มีการ
เก็บข้อมูลของชุมชนเหล่านี้ แต่เมื่อมีการบริหารจัดการ จึงทำให้เกิดฐานข้อมูลของชุมชน ที่นำไปใช้ในการ
ติดตามสถานการณ์และวางแผนสถานการณ์  

4. เกิดระบบการทำงานเชิงร ุกโดยการแบ่งความรับผิดชอบ ดังที ่กล ่าวไว ้ข ้างต้นพบว่า
กระบวนการหนึ่งที่ใช้เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึง คือ การแบ่งโซนความรับผิดชอบ เมื่อมีปัญหาหรือ
ความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่คนดูแลรับผิดชอบของพื้นที่ การตรวจค้นหาพื้นที่ที่เข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงยาก 
ดังนั้นจึงส่งผลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

5. คนในชุมชนมีความรู้และทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับการจัดการ การป้องกันตนเองเพ่ิมข้ึน จากผล
การสะท้อนพบว่าคนในชุมชนได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองเพ่ือช่วยส่วนรวม
ให้ปลอดภัย เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกในการตอบแทนน้ำใจซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นสรุปได้ว่า
ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เห็นคนได้ปรับกรอบคิดของตนเอง สร้างทัศนคติเชิงบวกในเรื่องการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ซึ่งทัศนคติเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวก และนำมาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง  

“มันทำให้เราได้รู้ว่าการร่วมมือกันมันมีพลังมากกว่าทำคนเดียว การช่วยเหลือต้องไม่ได้มาจากคน
ใดคนหนึ่ง ถึงเราจะคิดต่างกันนะแต่เราก็ต้องมีสติแล้วก็แบ่งหน้าที่กัน อย่าไปกลัวว่าจะไร้คนกล้าแต่ว่าเราต้อง
เรียนรู้การให้กำลังใจกันด้วย” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

จากผลวิเคราะห์การถอดบทเรียนถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการดำเนินงาน 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 58 ดังนี้ 

ตารางที ่ 58 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันการ  
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร 
 

หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยอุปสรรค 
ด้านข้อมูล ข่าวสาร - มีการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลอย ่าง

ต่อเนื ่องทำให้ทราบสถานการณ์
ประจำวัน  

- มีสื่อมวลชนเข้ามาช่วยทำข่าวและ
เผยแพร่ข้อมูลของชุมชน  

- สื ่อนำเสนอภาพเชิงลบในการฉีดว ัคซีน 
ส่งผลให้คนปฏิเสธวัคซีน 

- คนที่ติดเชื ้อ ปกปิดข้อมูลเพื ่อให้ตนเอง
สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ  

ด้านกายภาพของพ้ืนที่ - วัด/ศาลาวัด ยินดีแบ่งพื้นที่ให้เป็น
ที่พักพิงกับผู้ป่วย  

- มีจุดสำหรับเติมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค 
- มีป้ายประชาสัมพันธ์หลายภาษา

เพ่ือรองรับแรงงานต่างด้าว 

- เส ้นทางการขนส่งขร ุขระทำให้ขนส่ง
ลำบาก ในขณะที่สิ ่งของที ่นำมาบริจาค   
มีน้ำหนักมากทำให้ทีมงานขนส่งเกิดความ
เหนื่อยล้า 

ด้านการประสานงาน - สามารถประสานงานและส่งข่าว
กับคนในชุมชนได้รวดเร็วเพราะอยู่
กันแบบเครือญาติ และคนรู้จัก 

- มีระบบเสียงตามสาย 

- การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐยาก
และโทรไม่ติด ไม่ชัดเจนต้องประสานงาน
เอง 
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ตารางท่ี 58 (ต่อ) 

หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยอุปสรรค 
ด้านการเคลื่อนย้าย - มีเครือข่ายที่เปิดรับความช่วยเหลือ

ที่หลากหลาย 
- มีกลุ่มเครือข่ายที่ช่วยเหลืออย่างไม่

เป็นทางการ 

- มีคนเร่ร่อนเข้าสู่พื้นที่ตลอดเวลาและคน
เหล่านี้ไม่ใส่หน้ากาก 

- จากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทำให้คน
ย้ายกลับสู่ต่างจังหวัดเพราะไม่มีงานและ
ไม่มีเงิน ทำให้เป็นการแพร่กระจายเชื้อ
มากขึ้น  

ด้านการใช้ 
ชีวิตประจำวัน 

- ชุมชนสามารถจัดหาอาหารและ
สิ่งของจำเป็นต่อการรักษาโรคได้
อย่างต่อเนื่อง (3 เดือน)  

- ผู้นำชุมชนขอร้องให้เจ้าของบ้าน/
ห ้องเช ่าช ่วยลดค ่าเช ่าและไม่
เปิดรับคนแปลกหน้าเข้าพัก 

- มีสมาชิกในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ
ทำงานแบบจิตอาสา 

- พื้นที่อยู่อาศัยไม่สามารถแบ่งแยกห้องให้
อยู่ห่างไกลกันได้ ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ในครอบครัว 

- คนใช้ชีวิตแบบเดิม คือ ตอนเย็นตั้งวงดื่ม
สุรา การรวมกลุ ่มของวัยรุ ่นและดื ่มน้ำ
หรือใช้ภาชนะอันเดียวกัน  

- บุคคลไม่ใส่หน้ากาก ด้วยเหตุผลหายใจไม่
ออกจึงดึงหน้ากากมาไว้ใต้คาง 

ด้านการบริหารจัดการ - ชุมชนมีทีมงานสำรองเพื่อทดแทน
ทีมแกนหลัก 

- ผ ู ้นำช ุมชนเป ็นศ ูนย ์กลางการ
ประสานงาน  

- พฤต ิกรรมของผ ู ้ท ี ่ ต ิด เช ื ้ อในช ุมชน 
กลายเป็นผู้รับและเรียกร้อง 

- ทีมงานมีจำนวนน้อยเพราะทุกคนต้อง
ทำงานจึงแบ่งเวลามาช่วยได้ไม่เต็มที่ 

- ทีมทำงานที่สามารถทำได้ตลอดเวลาเป็น
คนที่มีอายุมากจึงอ่อนล้าได้ง่าย  
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จังหวัดเชียงใหม่: ชุมชนที่จัดการได้ดี 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ของ
ชุมชนเมืองแออัด ที่มีการบริหารจัดการที่ดี จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 3 ชุมชน 
แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ 1) ชุมชน 5 ธันวา 2) ชุมชนศาลาแดง และ 3) ชุมชนทิพยเนตร โดย
ทั้ง 3 ชุมชนเป็นชุมชนเมืองแออัด ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สามารถควบคุมและ
จัดการได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ มูลนิธิและภาคเอกชน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ได้
ดำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอตามกรอบแนวคิด CIPP Model แบ่งการ
นำเสนอได้ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บริบทเฉพาะชุมชนเมืองแออัดด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context: C) 

ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนทิพย์เนตรและชุมชนศาลาแดง แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ ถือเป็นชุมชน
เมืองแออัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ประชากรในชุมชน ประกอบด้วย 1) ผู้อยู่อาศัยที่
เป็นเจ้าของบ้านซึ่งอาศัยอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ 2) ผู้อาศัยในฐานะผู้เช่า หรือเป็นคนนอกที่เข้ามาอาศัยอยู่ ซึ่งมี
ทางเข้าสู่ชุมชนได้หลายทาง ภายในชุมชนมีซอยอีกหลายซอย แต่ละซอยถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็จะรู้จักกัน แต่ถ้า
เป็นคนนอกพื้นที่มิได้รู้จักกัน การใช้ชีวิตประจำวันของคนชุมชน บางคนถ้ามีที่ดินและที่อยู่อาศัยเป็นตัวเอง     
ก็จะใช้ชีวิตตามปกติ แต่บางคนเป็นคนจากต่างพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลจากต่า งอำเภอ 
ต่างจังหวัด แรงงานต่างด้าวเพ่ือเข้ามาหางานทั้งที่ถูกกฎหมายแรงงานและลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย 
เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถทำงานได้แล้ว หรือไม่มีคนจ้างทำงาน จึงกลับบ้านหรือกลับภูมิลำเนาเดิม 
ดังนั้นการเข้ามาอาศัยอยู่ จึงต้องเช่าหอพัก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเช่ารายเดือนประมาณ 1,500–2,500 
บาท ราคาขั้นอยู่กับขนาดของห้องพัก วัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น  ๆ การเข้าพักอาจจะอยู่คนเดียว    
อยู่เป็นครอบครัวหรืออยู่เป็นหมู่คณะ ซึ่งชุมชน 5 ธันวา ชุมชนทิพยเนตรและชุมชนศาลาแดง อยู่ในย่านชาน
เมืองของเชียงใหม่ ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง การเดินทางคมนาคมค่อนข้างสะดวกสบาย และที่สำคัญห้องเช่า–
บ้านเช่าก็ราคาถูก ทำให้มีคนเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก และคนบางกลุ่มก็ใช้เวลาว่างตอนเย็นถึงกลางคืน 
จากการทำงานหรือว่างงาน ตั้งวงเหล้าสังสรรค์หรือพูดคุยกัน  

การถือครองที่ดินในการอยู่อาศัยและสร้างบ้านเรือน 1) เป็นเจ้าของที่ดินเอง 2) เช่าที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัยรายปีต่อธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ 3) สร้างที่พักอาศัยในเขตพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากได้อาศัย
อยู่มานานและสืบรุ่น ต่อรุ่น มาต่อเนื่อง  

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่จะมีความคล้ายคลึงกับชุมชนเมือง
แออัดในกรุงเทพมหานคร คือ บ้านอยู่ติดกัน มีคนอาศัยอยู่จำนวนมาก และคนที่มาอยู่อาศัย ไม่รู้จักกันมาก่อน 
แต่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเมืองแออัดนั้น ถนนที่ใช้เดินทางสัญจรไป-มา สะดวกสบาย มีการเดินทางด้วย
รถจักรยาน มอเตอร์ไซต ์และรถยนต์  

โครงสร้างทางสังคมของชุมชนเมืองแออัด พื้นที่ชุมชน 5 ธันวา ชุมชนทิพยเนตร และชุมชนศาลาแดง 
แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ คนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมมีความเป็นเครือญาติกัน มีความสนิทสนม คุ้นเคยกัน 
ไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่อง การปกครองในชุมชน ทั้ง 3 ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน อสม. เป็นคน
ในพื้นเพดั้งเดิม มีการทำงานที่เข้มแข็ง เข้าถึงได้ง่าย อำนาจในการตัดสินใจที่เด็ดขาด และสามารถสื่อสารหรือ
ประสานงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ได้   



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

192 

 

การบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรก 
โดยบทบาทของเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานด้านอื่น  ๆ ที่ให้
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประธานชุมชน อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อน 
การป้องกันโรค การควบคุมโรค ซึ่งขับเคลื่อนการทำงานต่าง ๆ ด้วยการทำงานเชิงรุกในชุมชน การสนับสนุน
องค์ความรู้ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหา และการใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้าน
สุขภาพ เป็นต้น 

ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองแออัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นพื้นที่ในการศึกษา แสดงดังภาพที่ 18 

  

ภาพที่ 18 ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองแออัด จังหวัดเชียงใหม่  
 

1.1 ผลการวิเคราะห์บริบทชุมชน 
จากผลการวิเคราะห์บริบทของชุมชนเมืองแออัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

พบว่า ชุมชนเมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่อยู่ของกลุ่มคนยากจน อยู่กระจัดกระจาย มีบ้านเรือนปลูก
หนาแน่นที่อาศัยอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่ดินริมคลองแม่ข่า ที่ดินราชพัสดุ บางคนเช่าห้องพัก บางคน
อาศัยอยู่กับญาติ เป็นต้น ทั้งที่มีสถานะในทะเบียนราษฎร ประชากรแฝงและหลบหนีเข้าเมือง บางคนที่มี
ความรู้เป็นพื้นฐานสามารถทำงานและประกอบอาชีพได้ สำหรับคนที่ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร ไม่มี
เอกสารที่แสดงสิทธิความเป็นคนไทย ก็ไปทำงานรับจ้างอยู่ร้านค้า ร้านอาหาร ส่งของ แบกหาม กรรมกร
ก่อสร้าง ตามแหล่งต่าง ๆ เป็นต้น คุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองแออัดเชียงใหม่ ต้องดิ้นรนเพ่ือ
ทำมาหากิน สร้างรายได้จุนเจือตนเองและครอบครัว ในสภาพของครัวเรือนที่เช่าหอพักอาศัยอยู่ เมื่อมีผู้คนอยู่
เป็นจำนวนมาก คนในพื้นที่ดั้งเดิมก็กลัวเรื่องปัญหาโรคติดต่อ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ปัญหา
อาชญากรรม เป็นต้น เพราะไม่ทราบถึงประวัติของผู้ที่เข้ามาอาศัย  

การเข้าถึงการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ผู้ที่มีสถานะเป็นคนไทย ก็เข้าถึงวัคซีนได้
ตามสิทธิ และผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน ก็ติดต่อประสานงานให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนหรือกา ร
รักษาพยาบาลพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย แต่ผู ้ที ่ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร เป็นประชากรแฝงและหลบหนี  
เข้าเมือง ผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะเป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือคน
ที่ดูแล  

 

1.1.1 บริบทเฉพาะของชุมชนเมืองแออัด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  
1) ประชากรในชุมชนเมืองแออัด ต้องทำงาน เนื่องจากการเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนที่

ไม่ใช่ชุมชนของตัวเอง ประกอบกับชุมชนที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ย่านตัวเมืองเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบาย 
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ระบบสาธารณูปโภคที ่ครบครัน ดังนั ้นคนกลุ ่มนี ้แต่ต้องทำงาน หาเงิน เพราะมีค่าใช้จ่ายที ่เกิด ขึ ้นใน
ชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าห้องพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเลี้ยงดูบุตรหลานหรือส่งเงิน
กลับไปให้ครอบครัวที ่บ้านของตัวเอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทห้างร ้าน 
ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงเลิกจ้างหรือจ้างงานน้อยลง ส่งผลทำให้รายได้ขาดหายไป 
แต่การใช้เงินเพ่ือการดำรงชีวิตยังคงเดิม ดังนั้นคนในชุมชนจำเป็นต้องหารายได้อยู่ตลอด บางคนภาคเช้าทำงาน
อีกแห่งหนึ่ง ภาคบ่ายทำงานอีกแห่งหนึ่ง ตอนเย็นไปเป็นลูกจ้าง พนักงานเสิรฟ์ หรือล้างจานอยู่ร้านอาหาร  

2) ประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นคนต่างพื้นที่หรือแรงงานต่างด้าว ผลการศึกษาพบว่า 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมาจากหลายแห่ง ได้แก่ (1) คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนและสืบทอด
รุ่นลูก รุ่นหลาน มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนกลุ่มนี้ปัจจุบันได้เป็นกลุ่มผู้นำ คณะกรรมการชุมชน อสม. หรือแกนนำ
ชุมชน (2) กลุ่มคนที่มาเช่าอาศัยในพื้นที่ ซึ่งมาจากต่างจังหวัด ต่างพื้นที่หรือแรงงานต่างด้าว เพื่อมาทำงาน  
โดยพักอาศัยตามห้องเช่า บ้านเช่า หอพัก (3) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและได้สร้างบ้านเรือน โดยเช่าที่กับ 
ธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ (4) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่สาธารณประโยชน์ โดยสร้างที่อยู่อาศัย พอคุ้มแดด 
คุ้มฝน และพร้อมที่จะย้ายได้ตลอด เมื่อมีการขับไล่หรือให้ออกจากพ้ืนที่ 

3) พื้นที่ที่อยู่อาศัยคับแคบ ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ 
พื้นที่ที่อยู่อาศัยมีหลายลักษณะ ได้แก่ (1) สภาพบ้านเรือนที่แข็งแรง มั่นคง ถาวร สวยงาม ซึ่งเป็นคนพื้นเพ
ดั้งเดิมและได้สร้างห้องพัก หรือหอพัก ให้คนเช่า (2) ห้องเช่า บ้านเช่า หอพัก คนที่มาอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ไว้
สำหรับการพักผ่อนหรือการหลับนอนเท่านั้น และ (3) บ้านที่สร้างแบบไม่คงทนถาวร หลังคามุงสังกะสี ฝาบ้าน
ปะด้วยสังกะสีหรือไม้อัด  

1.1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 ชุมชนที่ศึกษา เป็นชุมชนที่บริการจัดการที่ดี ในช่วงการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จากการ

สอบถามและสนทนากลุ่มพบว่า ได้รับเชื้อเข้ามาในชุมชน คือ สมาชิกในชุมชนติดเชื้อมาจากข้างนอกชุมชน 
จากการทำงาน หลังจากเลิกงานได้เข้ามาพักอาศัยชุมชน และกลับไปบ้านเพื่อไปเที่ยวหาครอบครัว แต่ชุมชน
สามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมด โดยผู้ที ่ติดเชื้อหรือผู้ที ่สงสัยว่ าป่วย ขอให้อยู่ในสถานที่กักตัวของชุมชน 
(Community Isolation : CI) โดยมีคณะกรรมการชุมชน และ อสม. หมุนเวียน สับเปลี่ยนกัน เข้ามาดูแลเรื่อง
การส่งอาหาร น้ำดื่ม การรับประทานยา การปฏิบัติตัวเองต่อโรค การวัดไข้ และการสอบถามอาการของโรค 
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Input: I) 

จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการถอดบทเรียนชุมชนกับการบริหารจัดการโรคโควิด-19 
พบว่า ปัจจัยนำเข้าที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19
ในพื้นที่ จนประสบผลสำเร็จและยั่งยืน จากการผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าที่นำไปสู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

บุคลากร 
บุคลากรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค  

โควิด-19 ซึ่งมีบุคลากรหลายหน่วยงาน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ ได้แก่  

1) ฝ่ายบริการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้คำแนะนำในการป้องกันตนเอง จุดเสี่ยงหรือ   
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จุดอันตรายในพื้นที่ การแจกแผ่นพับ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย และรณรงค์ให้ทุกคนใส่
หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะออกนอกบ้านและอยู่ในบ้านกรณีที่มีคนในครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงสูง ทั้งนี้ได้
มอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการชุมชนและ อสม. เข้ามาบริหารจัดการโควิด-19 ในชุมชน      
แล้วรายงานผลการดำเนินงานผ่านไลน์กลุ่ม ไปยังเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง 

2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ามาให้องค์ความรู้ การควบคุม ป้องกันโรค
การออกตรวจร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ในเขตชุมชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 

3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนองค์ความรู ้ การควบคุมป้องกันโรค     
การรับวัคซีนของประชาชนในชุมชน และการขอรับความช่วยเหลือ เมื่อมีผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรค   
โควิด-19 ในชุมชน   

4) อสม. ในชุมชน แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยกำหนดให้ 10 ครอบครัวต่อ อสม.  1 คน  
ลงพื้นที่แนะนำการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจ้งข่าว บอกกล่าว
และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเช้า–เย็น 

5) โรงพยาบาลสวนปรุง ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวกล่อง น้ำดื ่ม และถุงยังชีพ  
มาแจกจ่ายในชุมชน และแนะนำการดูแลตนเองด้านจิตเวช การลดความเครียด และประสานงาน อสม.  
ลงพื้นที่ ให้ความรู้ สำรวจข้อมูล ในกรณีที่ค้นพบกลุ่มเสี่ยงด้านจิตเวช ให้แจ้งต่อจิตแพทย์หรือหมอด้านจิตเวช 
เพ่ือจะลงพ้ืนที่ดูแลและแนะนำทันที 

6) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคโคว ิด-19 และแนะนำการทำ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) ในผ ู ้ต ิดเชื้อ        
โรคโควิด-19 กลุ่มสีเขียว เพ่ือช่วยลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล  

7) หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ 
- สมาคมไทย–ญี่ปุ่น สนับสนุนถุงยังชีพให้กับคนในชุมชน โดยประสานงานผ่านสำนักงาน

เทศบาลนครเชียงใหม่   
- สโมสรโรตารีจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคอาหาร สิ ่งของเครื ่องใช้ หน้ากากอนามัย          

เจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อสม. ในชุมชน 
- มูลนิธิจีนยูนนาน โดยนำผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว มะเขือเทศ  

แครอท ผักคะน้า พริก มะเขือ ผลไม้และน้ำดื่ม เป็นต้น จากอำเภอแม่อาย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฝาง  
มาแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน ทดแทนคนในเขตเมืองที่เคยซื้อสินค้าการเกษตร โดยการประสานงานของ
เทศบาลนครเชียงใหม่  

 

วัสดุ อุปกรณ์ 
การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน วัสดุ อุปกรณ์ ความเพียงพอ มีปริมาณเพียงพอกับความ

ต้องการในชุมชน ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แบบคัดกรองภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค แผ่นพับ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ 
สสจ. เชียงใหม่ และชุมชนระดมเงิน ด้วยการรับบริจาคในชุมชน  

สอดคล้องกับคำกล่าวของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่กล่าวว่า 
“จังหวัดเชียงใหม่ – กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติและแผนการดำเนินงานต่าง ๆ 

สสจ. เชียงใหม่ –กำหนดเป้าหมายรับวัคซีน หาเป้าหมายมารับวัคซีน สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ อสม. 
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สสอ. เมืองเชียงใหม่ – เป็นทีมร่วมในการควบคุมโรคในพ้ืนที่  สนับสนุนอุปกรณ์ 
อบจ. เชียงใหม่ – สนับสนุนที่วัดไข้ กระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 
สคร. เขต 1 – เป็นทีมร่วมในการควบคุมโรคในพ้ืนที่  สนับสนุนอุปกรณ์ 
อสม. เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 1,400 กว่าคน มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า 
“1) สสจ. เชียงใหม่ มีบทบาทในการเข้าหาชุมชน สอบสวนโรค ควบคุมโรค สนับสนุนรถพระราชทานใน

การตรวจคัดกรองโควิด 
2) เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของยังชีพ เข้ามาสอบสวนโรค ควบคุมโรค ตั้งหน่วย swab 

แจกเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ แจกแมส เจลแอลกอฮอล์ การจัดหาสถานที่กักตัว พ่นยาฆ่าเชื้อ สนับสนุน
ทุกอย่างเพ่ือควบคุมและป้องกันโควิดในชุมชน  

3) สโมสรโรตารีจังหวัดเชียงใหม่ บริจาคอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ แมส เจลแอลกอฮอล์ มูลนิธิจีนยูนนาน 
โดยนำผลผลิตทางการเกษตร ผัก ผลไม้ น้ำดื ่ม จากอำเภอแม่อาย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฝาง  
มาแจกจ่ายให้กับคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทดแทนคนในเขตเมือง 

4) อสม. ในพื้นที่ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นหูเป็นตา ในพื้นที่ แจ้งข่าวไปยังเทศบาล การติดตาม
ผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในพ้ืนที่ 

5) โรงพยาบาลสวนปรุง สนับสนุนการฉัดวัคซีนให้กับคนในชุมชน” 
อสม. ชุมชน 5 ธันวา กล่าวว่า “มูลนิธิไทยญี่ปุ่น มูลนิธิโรงพยาบาลสวนปรุง ช่วยเหลือเรื่องถุงยังชีพ” 

การบริหารจัดการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ประกอบด้วย  
ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ ร่วมกันในการกระทำ 

มีการติดต่อสื่อสาร การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายใน
ชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ ้น ตามลำดับความร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน เนื่องจากภายในชุมชนเอง มีผู้นำ คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือ มีระบบการ
เฝ้าระวัง ระบบในการสื่อสารที่ดีและรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันของ
ชุมชน และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดี
ต่อกัน ช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตรียมการล่วงหน้า ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการชุมชน อสม. และ
คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เช่น การซักถามประวัติผู้ที่จะเข้ามาพัก
ในชุมชน เกี่ยวกับจังหวัดต้นทาง การได้รับวัคซีน และอาการของโรคโควิด -19 2) ชุมชนมีความพร้อมที่จะ
ปรับตัว และตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีเครือข่ายการทำงานภายในชุมชน 
โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาล 
สวนปรุง 3) ผู้นำชุมชน มีการประสานส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างเร่งด่วน และ 4) ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. มีจิตอาสา เสียสละ ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ เป็นที่พ่ึงพาของคนในชุมชนได้เมื่อยามจำเป็น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ด ี 
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สภาพพื้นที่ของชุมชน สภาพพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนที่เอื้อต่อการบริหารจัดการได้ง่าย (ชุมชน 5 
ธันวา) เนื่องจากทางเข้า-ออก ทางเดียว สภาพบ้านเรือนตั้งอยู่ตลอดแนวถนน ทำให้ง่ายต่อการสังเกตคนที่เข้า
มาในชุมชน และชุมชนสามารถบริหารจัดการคนเข้า-ออก ในชุมชนได้  

 

งบประมาณ  
งบประมาณดำเนินการเพื ่อการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชน พบว่า 1) ชุมชนได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 2) จาก
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการจัดทำโครงการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชน ซึ่งรายละเอียด
ของโครงการ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนให้กับประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และ อสม.  ในการ 
เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน และ 3) ชุมชนร่วมกันบริจาคเงินเองตามกำลังทรัพย์ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค ผ่านทางเสียงตามสายของชุมชน กลุ่มไลน์ของชุมชน เพื่อจำนำเงินที่ได้มาจัดหา
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ไว้แจกสำหรับผู้ที่ไม่มีใช้ และอาหารเช้า–กลางวัน-เย็น สำหรับคนที่กักตัวใน
ชุมชน ตามวิธี HI และ CI  

สอดคล้องกับคำกล่าวว่า “เทศบาลไม่มีงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิดให้กับชุมชน ชุมชนก็ประกาศรับ
บริจาคเงิน เพ่ือนำมาแก้ไขปัญหาโควิดในชุมชน” 

3. การวิเคราะห์กระบวนการจัดการของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Process: P) 

จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม กระบวนการจัดการของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรค  
โควิด-19 พบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถจัดการตัวเองได้ มีลำดับขั้นตอนในการทำงาน  แต่ละ
ขั้นตอนหรือวิธีการ ผ่านกระบวนการพูดคุย ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับเป็นกฎ 
หรือมาตรการของชุมชน อย่างไรก็ตามยัง พบว่า ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดการได้ คือ  ความ
เข้มแข็งของผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ที่สามารถให้คนในชุมชนให้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ผู้ศึกษาสามารถสรุปกระบวนการสำคัญของการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภายในชุมชนผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

ระบบการเฝ้าระวัง ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวัง โดยกลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน และคน
ในชุมชน สอดส่องดูแลคนแปลกหน้าเข้ามาในชุมชน ให้แจ้งหรือรายงานในกลุ่มไลน์ชุมชนทราบทันที เพราะ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ และการสอดส่องบุคคลที่เข้ามาในชุมชน โดยเฉพาะรถขายสินค้า หาบเร่   
ที่เข้ามาขายของในหมู่บ้านจะต้องแสดงเอกสารที่ได้รับการฉีดวัคซีน และต้องไม่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงมาก่อน    
ถ้าไม่แสดงหลักฐานหรือเอกสารจะไม่ให้เข้ามาจำหน่ายในชุมชน 

องค์ความรู้ อสม. ผ่านการอบรม หลักสูตรการจัดการภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้าและปัญหาอื่น  ๆ    
จากโรงพยาบาลสวนปรุง เพื ่อนำความรู ้ที ่ได้รับมาให้คำแนะนำแก่ประชาชนในชุ มชน และแก้ไขปัญหา
สุขภาพจิต  ที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 

กระบวนการสร้างระบบการคัดกรองที่เข้มแข็ง โดย อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนใน
ชุมชน ซึ่ง อสม. เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น ออกคัดกรองวัดอุณหภูมิใน
ร่างกาย ตามงานต่าง ๆ ในชุมชน ขอความร่วมมือลดจำนวนวันจัดงานต่าง ๆ ทำบุญออนไลน์ทดแทนการมา
ร่วมงาน หรือการสอดส่องดูแลคนต่างพ้ืนที่ที่เข้ามาอาศัยในชุมชน โดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของหอพัก ต้องแจ้ง
ต่อคณะกรรมชุมชนให้รับทราบ 
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การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสถานการณ์ปัญหาโควิด-19 ผ่านเสียงตามสายในชุมชน / เดินเคาะประตูบ้าน เพ่ือกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนปฏิบัติต่อตนเอง แจกหน้ากากอนามัย แจกเจลแอลกอฮอล์ สำรวจผู้ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีน
และอำนวยความสะดวก ด้วยการจัดรถรับ–ส่ง ให้คนชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และสร้างทัศนคติที่ดีกับการฉีด
วัคซีน เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจในการฉีดวัคซีน โดยมีสาเหตุมาจาก 1) การสื่อสารหรือการเผยแพร่
ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงดังเช่น ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิต ฉีดวัคซีนแล้วมีโรคต่าง ๆ 
ตามมา 2) ความเชื่อมั่นต่อวัคซีนที่นำมาฉีด ที่มีความเชื่อว่าวัคซีนที่นำที่ฉีดไม่มีคุณภาพ ทำให้กลุ่มคนบางส่วน
มีความเห็นว่าควรรอวัคซีนทางเลือก ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพดีกว่าที่รัฐบาลจัดหาให้  จึงเลือกที่จะรอวัคซีน
ทางเลือก 

ชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. ในชุมชนทำงานเชิงรุก 
ทุ่มเท เข้มแข็ง ความสามัคคีกันของคนในชุมชน มีความตั้งในมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน ในการทำงานและการ
แก้ไขปัญหา และคนในชุมชนมีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันและชุมชนมีระบบ กระบวนการทำงาน
ที่ชัดเจน ที่ทุกคนรับรู้ร่วมกันและประสานงานได้ตลอดเวลา 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า  
“ในชุมชนมีขบวนการเตรียมความพร้อม อสม. มีการประชุมกันในชุมชน เมื่อเกิดเหตุการณ์มีการ

สอบถามว่ามาจากที่ไหน การคัดกรอง การวางแผนการจัดการร่วมกัน เนื่องจากในชุมชนสามารถรับรู้เลยว่าใคร
เข้า–ออก ในชุมชน” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า 
“จุดเริ่มต้นเทศบาลมีการเตรียมการด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้ สท. และ ประธาน อสม. ไปรับแมส และ

เจลแอลกอฮอล์ ที่เทศบาล แล้วมารณรงค์ผ่านทางเสียงตามสายในชุมชน มีป้ายไวนิลไปติดตามจุดต่าง ๆ ชุมชน 
การสวมหน้ากาก การล้างมือ การไม่ไปพื้นท่ีเสี่ยง และการป้องกันตนเอง” 

อสม. ชุมชนทิพยเนตร กล่าวว่า 
“ช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังทุกเวลา แจกอุปกรณ์ป้องกันเชื ้อ  เมื ่อได้ข่าวผู ้ที ่สงสัยว่าป่วย              

จะประสานงานไปยังทีม อสม. ในชุมชน เข้าไปพูดคุยหรือสอบถามทันที” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า  
“คนที่จะเข้ามาในชุมชนต้องมาแจ้งประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. รับทราบและต้องเข้าสู่

กระบวนการ เช่น ไปตรวจโควิดมาหรือยัง แจ้งให้เทศบาลทราบหรือยัง และในชุมชนมีสถานที่กักตัว ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง” 

ผู้นำชุมชนศาลาแดง กล่าวว่า  
“ประชาสัมพันธ์ให้คนภายในหมู่บ้านหากมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นให้แจ้งทันที หากไม่แจ้งแล้วมี  

ผู้ติดเชื้อ จะต้องรับผิดชอบ” 

สำหรับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดของประชาชนในชุมชน
เมืองแออัดจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ชุมชนได้ดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน ด้วยการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 
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3.1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ พบว่า ชุมชนเมือง

แออัดทั้ง 3 ชุมชน มีการตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ประกอบกับประธานชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน อสม. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สสจ.  เชียงใหม่ สื่อ
โทรทัศน์ วิทยุ กลุ่มไลน์ต่าง ๆ การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลังจากนั้นนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาร่วมกัน
การวางแผนการป้องกันโรคในชุมชน โดยจำแนก 1) สาเหตุของการติดเชื้อและแหล่งของการติดเชื้อ 2) การ
แบ่งกลุ่มคนในชุมชนออกเป็นคนปกติ คนที่ป่วย และคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง และ 3) การบริหารจัดการและการ
ช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อรับมือในชุมชน หลังจากนั้นขอความคิดเห็นจากเทศบาลนครเชียงใหม่และ 
โรงพยาบาลสวนปรุง เพ่ือนำประเด็นต่าง ๆ มาดำเนินการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน  

กระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการของชุมชน เริ่มจากแกนนำสำคัญใน
ชุมชน ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันโรคโควิด-19 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความ
สามัคคี ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง โดยเริ่มต้นจากการค้นหาสาเหตุ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง จุดเสี่ยงต่าง  ๆ       
ในชุมชน กลุ่มคนที่เสี่ยงหรือผู้ที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพราะทุกคนตระหนักร่วมกันว่า ถ้าไม่สามารถค้นหา
สาเหตุของปัญหา จะไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ การดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาโรค        
โควิด-19 ในชุมชน จะไม่ประสบความสำเร็จ  

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “สร้างการจูงใจก่อนสร้าง
การเข้าถึง ด้วยการมอบสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายก่อน” 

ผู้นำชุมชนทิพยเนตร กล่าวว่า “คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังทุกเวลา และ อสม. 
ออกไปแต่ละบ้าน เพ่ือขอความร่วมมือกับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ในชุมชนมีกระบวนการเตรียมความพร้อม อสม.    
มีการประชุมกันในชุมชน เมื่อเกิดเหตุการณ์มีการสอบถามว่า คนแปลกหน้ามาจากไหน เนื่องจากคนในชุมชน
จะรูว้่าใครเข้า–ออกชุมชนบ้าง จะทำการคัดกรอง การวางแผน และการจัดการร่วมกัน” 

3.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงาน 
จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค 

โควิด-19 ในชุมชน พบว่า ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานชุมชน อสม.  
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงาน โดยการประชุม หารือ กำหนด กฎ มาตรการทางสังคมของ
ชุมชนร่วมกัน แล้วนำผลสรุปมาประชุมกับประชาชน เพื่อกำหนดเป็นกฎ มาตรการของชุมชน ทั้งนี้เมื่อพบ
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในชุมชน มีการวางแผนและการดำเนินงาน ดังนี้  

1) คนที่เข้ามาพักอาศัย หรือเข้ามาในชุมชน ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานชุมชน 
และ อสม. 

2) เจ้าของบ้าน พบผู้ที ่สงสัยว่าติดเชื้อหรือมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูง ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประธานชุมชน อสม. เพ่ือแจ้งไปยังสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพ่ือขอตรวจ ATK หรือ RT PCR 

3) กรณีที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานชุมชน อสม.  แจ้งให้เทศบาล 
นครเชียงใหม่ทราบ เพื่อเทศบาลฯ จะได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำผู้ป่วย  
เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลต่อไป  
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4) กรณีที่พบผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องกักตัว ผู้นำชุมชนและ อสม.  ได้เตรียมสถานที่  
กักตัวของชุมชน (Community Isolation: CI) พร้อมทั ้งได้จัดเตรียม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ มอบให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและดูแลตนเอง และ อสม. เป็นผู้โทรสอบถาม
อาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งชุมชนได้ขอความร่วมมือให้แต่ละครัวเรือน หมุนเวียนกันจัดทำอาหารครัวเรือน
ละ 1 อย่าง แล้วให้ อสม. นำมาแขวนหรือห้อยไว้สถานที่กักตัวของผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

5) กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน และงานบวช เป็นต้น 
ต้องจัดให้มีระบบการคัดกรองและเฝ้าระวัง โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้างาน โดยประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน อสม. เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน เช่น ลดจำนวนวันจัดงาน ทำบุญออนไลน์
ทดแทนการมาร่วมงาน 

6) การสวมหน้ากากอนามัย และการพกพาเจลแอลกอฮอล์ ปฏิบัติเป็นชีวิตประจำวัน หรือส่วน
หนึ่งของชีวิต  

7) รณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน 
 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า “คนที่จะเข้ามาในชุมชน
ต้องมาแจ้งประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. รับทราบและต้องเข้าสู่กระบวนการ เช่น ไปตรวจโควิด
มาหรือยัง แจ้งให้เทศบาลทราบหรือยัง และในชุมชนมีสถานที่กักตัว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง” 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เทศบาลจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรอง  
ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเด่น เป็น ATK และ เจ้าหน้าทีก่็จะประเมิน ถ้าผลบวก ก็จะต้องเข้าท่ีศูนย์
กักตัว ของเทศบาลฯ โดยเปิดโรงแรมที่อยู่ในชุมชน เป็น Hospitel” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เข้าไปสอบถามว่ามาจากที่ไหน เข้าสู่กระบวนการ 
เช่น ไปตรวจโควิดมาหรือยัง แจ้งให้เทศบาลทราบหรือยัง และในชุมชนมีสถานที่กักตัว” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านเสียงตามสายในชุมชนให้
ฉีดวัคซีน และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด และถ้าหมู่บ้านจะไปฉีดวัคซีนครั้งใด ก็จะประสานไปยังเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนรถบัสไปรับ–ส่ง ฉีดวัคซีน” 

3.3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนที่มีการจัดการที่ดี 

พบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านตัวแทนที่เข้าไปเป็นผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และ อสม. ให้เป็นผู้มี
อำนาจ ทั้งนี้คนในชุมชนมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนในการตัดสินของตัวเอง เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 
ในชุมชน เช่น การออกมาตรการ กฎระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 
ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดังนี้  

1) การประชุมปรึกษาหารืออย่างต่อเนื ่อง โดยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม.  
มีการประชุม เพ่ือวางแผนการป้องกัน การแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน แล้วนำกฎ มติที่
เกิดขึ้นจากการประชุม แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน และขอความร่วมมือให้คนในชุมชน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

2) อสม. ออกเด ินเคาะประตูบ ้านทุกหลังคาเร ือน เพื ่อให ้ประชาชนได้ ร ับทราบข้อมูล 
โรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง โดยชุมชนได้ร่วมกันวางแผนให้ อสม. 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือนในชุมชน เดินรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน สอบถามปัญหาและความต้องการ สอบถามความคิดเห็น และให้คนในชุมชนเสนอ
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มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนขึ้นมา และ อสม. ก็จะนำประเด็นต่าง ๆ มาประชุมร่วมกัน ถ้าเห็นชอบ
ในมติของ อสม. ที่ตัดสินใจร่วมกัน ก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน และขอความร่วมมือให้คนใน
ชุมชนปฏิบัติตาม 

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เมื่อมีสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่จะพูดคยุกันทางไลน์ แล้วหามติร่วมกัน” 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่  กล่าวว่า “อสม. ไปเคาะบ้านให้ความรู้        
ไปสำรวจว่าใครมาจากพ้ืนที่เสี่ยง รณรงค์ทุกชุมชน ในงานต่าง ๆ และส่งรายงานผลมายังเทศบาล” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ทุกคนร่วมกันออกมาตรการ กฎระเบียบ หรือ
ขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ” 

3.4 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการโรคโควิด-19 ของชุมชนที่จัดการได้ดี พบว่าขั้นตอนของการมีส่วน

ร่วมในปฏิบัติการ ประกอบด้วย การศึกษาหาความรู้จากข้อมูลสถานการณ์จริงในชุมชน การค้นหาความจรงิที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ ไม่เชื่อข่าวลือ เช่น ฉีดวัคซีนแล้วทำให้เสียชีวิต ซ่ึงมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. เข้ามาร่วมกันเรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนเห็นปัญหาที่แท้จริงของ
ตนเอง และสร้างความร่วมมือในการจัดการโรคโควิด-19  

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ต้องให้เขาศึกษา
ข้อเท็จจริงเอง ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือจากแหล่งต่าง ๆ บางครั้งเราไปตัดสินใจแทนเขา ปัญหาก็คือ ไม่เกิดความ
ตระหนักจากตัวเขาเอง” 

 

3.5 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนที่จัดการได้ดี พบว่า

ชุมชนได้ร่วมกันติดตามและประเมินผลการจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ในชุมชน เพ่ือติดตามความสำเร็จในการ
ดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรค โดยสื่อสารผ่านหลายช่องทาง เช่น เสียงตามสายในชุมชน ไลน์กลุ่มชุมชน และ
สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ  

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เทศบาลทำได้แล้ว มีการ
ประชุมประธานชุมชน ประธาน อสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทั้ง 97 ชุมชนทุกเดือน เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้ และ
การประชุมของแขวงแต่ละแขวงทุกเดือน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง
ตามสายของชุมชน” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “การประชุมของแขวงเม็งราย เพ่ือชี้แจงรายละเอียด
ต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของชุมชน” 

3.6 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนที่มีการ

จัดการที ่ดี พบว่า การป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ในชุมชนเมืองแออัด มีส่วนร่วมในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
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1) อสม. แบ่งความรับผิดชอบโดย อสม. 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือนในชุมชน ช่วยกันดูแลสอดส่อง 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ด้วยการเดินเคาะประตูบ้านให้ ไปฉีดวัคซีน การให้คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด-19   
การแจกหน้ากากอนามัย แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเพ่ือลดภาวะเสี่ยงโรคโควิด-19 ทุกครัวเรือน  

2) การประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายทุกวัน ในตอนเช้าและตอนเย็น และเน้นย้ำเจ้าของ
หอพัก ห้องพัก ให้สอบถามผู้ที่จะเข้ามาพักอย่างอาศัยอย่างเข้มงวด ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติเสี่ยง    
ให้งดรับคนที่จะเข้ามาพักอาศัยในหอพัก แต่ถ้ายังยืนยันที่จะเข้ามาพักอาศัยในชุมชน ต้องแจ้งเบอร์โทรเจ้าของ
หอพักเดิมต่อประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และ อสม. เพราะคณะกรรมการชุมชนหรือ อสม. จะโทรไป
สอบถามเจ้าของห้องพักเดิม  

3) การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในชุมชน ผ่านทางปากต่อปาก/ ไลน์กลุ่มของชุมชน/ ไลน์กลุ่ม 
คณะกรรมการชุมชน  

4) เมื่อเกิดการระบาดหรือพบผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยในชุมชน แจ้งไปยังผู้นำชุมชนหรือ อสม. 
และแจ้งไปยังสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่านทางไลน์กลุ่ม 

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้นำชุมชนทิพเนตร กล่าวว่า “ชุมชนจะประกาศผ่านเสียงตามสายทุก
วัน เช้า–เย็น ไลน์กลุ่มของชุมชน/ ไลน์กลุ่มคณะกรรมการชุมชน” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านเสียงตามสายในชุมชนให้
ฉีดวัคซีน และปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโควิด” 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “เทศบาลออกหนังสือประชาสัมพันธ์
ไปยังชุมชน แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กของเทศบาล ในส่วนของ อสม. แจ้งผ่านกลุ่มไลน์” 

3.7 การมีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
การมีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการปัญหาโรคโควิด-19 ของชุมชนที่มีการ

จัดการทีด่ี พบว่า 
1) การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด -19 ในชุมชน จะมีผู ้บริหารเทศบาลนคร

เชียงใหม่ติดตามการดำเนินในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในชุมชนเป็นชุมชนเมืองแออัดที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้กระบวนการในการติดตาม คือ การติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 ในชุมชนรายวัน 
ผ่านไลน์กลุ่ม กรณีถ้ามีปัญหาเกิดข้ึนจะนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำวันจาก อสม. 

3) ภายในชุมชนมีการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ต้องสงสัยที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

4) การประเมินผล ชุมชนมีการประเมินผลโดยการพูดคุยหารือผ่านทางไลน์กลุ่ม และสอบถาม
โดยตรงจากผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน  

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู ้นำชุมชนศาลาแดง กล่าวว่า “เทศบาลให้รายงานการตรวจตรา      
คนป่วย กลุ่มเสี่ยงทางไลน์ทุกวัน” 

อสม. ชุมชนทิพเนตร กล่าวว่า “กลุ่มผู้นำชุมชนและ อสม. ติดตามสถานการณ์ทางไลน์ของชุมชน
และของเทศบาล ” 
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โดยสรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการจัดการของชุมชนได้ดำเนินการทั้งสิ้น 6 วิธีการ ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ โดยให้คณะกรรมการชุมชนและ อสม.  

ในชุมชนเป็นแกนนำสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร่วมกัน 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ โดยให้คณะกรรมการชุมชนและ อสม. วางแผนและ

ดำเนินการร่วมกัน ด้วยการออกกฎ มาตรการต่าง ๆ และสร้างกลไกหรือระบบการทำงานที่ชัดเจน ที่ทุกคนรับรู้
ร่วมกันและประสานงานได้ตลอดเวลา 

3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผ่านตัวแทน เข้าไป
เป็นกรรมการหรือเป็นผู้มีอำนาจ การสร้างความรู้ ความเข้าใจของคนในชุมชนแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยให้ชุมชนมีระบบการคัดกรองและการเฝ้าระวังในชุมชน 
อสม. คัดกรองภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า สังเกตผู้ที่เข้ามาอาศัยในชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย    
ในชุมชน/ เดินเคาะประตูบ้าน 

5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล โดยติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในชุมชนผ่านการพูดคุยโดยตรง การติดตามสอดส่องอย่างใกล้ชิดแล้วรายงานต่อผู้นำชุมชน 

6) การมีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับ ติดตาม พบว่า การกำกับ ติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 
ในชุมชนรายวันผ่านทางไลน์กลุ่ม แล้วนำข้อมูลมาวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือติดตามจากการรายงานผล
การปฏิบัติงานของ อสม. และการสอบถามผู้นำชุมชน อสม. คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน 

4. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Product: P) 

จากผลการศึกษาผลลัพธ์การดำเนินงานในการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดที่มีการบริหาร
จัดการที่ด ีทำให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้   

1. ชุมชนไม่มีผู้ติดเชื้อ แต่มีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้คณะกรรมการชุมชนและ 
อสม. ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK ผลออกมาเป็นลบทั้งหมดและชุมชนได้ทำการกักตัวกลุ่มเสี่ยงเป็น
เวลา 14 วัน ในศูนย์ CI ของชุมชน  

2. การระบาดระลอกที่ 1 ชุมชนมีการเฝ้าระวัง แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการชุมชน อสม. เดินเคาะประตูบ้านให้ความรู้โรคโควิด-19   
การร่วมมือกันติดตามบุคคลที่เข้ามาในชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถควบคุมโรคได้ ไม่พบผู้ป่วยและผู้ที่เสี ่ยงใน
ชุมชน  

3. การระบาดระลอกที่ 2 ชุมชนมีการป้องกันและมีมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น สอดส่องคน
นอกพื้นที่ที่จะเข้ามาในชุมชน/ ค้นหาผู้ที่ป่วยหรือผู้สัมผัสในชุมชน ส่งผลทำให้สามารถควบคุมโรคได้ ไม่พบ
ผู้ป่วยและผู้ที่เสี่ยงในชุมชน 

4. การระบาดระลอกที่ 3 พบผู้ป่วยในชุมชน จำนวน 2 ราย รายที่ 1 เป็นญาติพี่น้องของคน    
ในชุมชน ทำงานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้ามารดน้ำดำหัวญาติพี่น้องในเทศกาลสงกรานต์ รายที่ 2 ผู้ที่พัก 
ในหอพักในหมู่บ้านไปสัมผัสและใกล้ชิดญาติพี่น้องที่โรงงานไก่อำเภอหางดง ซึ่งเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 2 รายนั้น ชุมชนสามารถควบคุมโรคได้ ไม่พบผู้ป่วยและผู้ที่เสี่ยงในชุมชน (ชุมชน 5 ธันวา)  

ทั้งนี้พบว่า องค์ประกอบที่สำคัญของการป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน 
ประกอบด้วย  
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ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำ      
มีการติดต่อสื่อสาร การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาภายใน
ชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลำดับ ความร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน เนื่องจากภายในชุมชนมีผู้นำ คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือ มีระบบการ 
เฝ้าระวัง ระบบในการสื่อสารที่ดีและรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว คนในชุมชนช่วยเหลือกันและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชน ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ทำให้ทราบความเคลื ่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ      
มีการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมการล่วงหน้า ประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการชุมชน อสม. และคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง  

2) ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
มีเครือข่ายการทำงานภายในชุมชน โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายกับเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสวนปรุง 

3) ผู้นำชุมชนมีการประสานส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน 

4) ผู ้นำชุมชน แกนนำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. มีจิตอาสา เสียสละ ตระหนัก  และ    
เห็นความสำคัญ เป็นที่พ่ึงพาของคนในชุมชนได้เมื่อยามจำเป็นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ด ี 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชน 
ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ผ่านเสียงตามสาย  

ในชุมชน เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนปฏิบัติต่อตนเอง แจกหน้ากากอนามัย แจกเจล
แอลกอฮอล์ สำรวจผู้ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีน และอำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ–ส่ง ให้คนชุมชน
เข้ารับการฉีดวัคซีน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการได้รับวัคซีน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความม่ันใจในการ
ฉีดวัคซีน ส่งผลให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากข้ึน 

ระบบการเฝ้าระวัง 
ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวัง โดยกลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน 

สอดส่องดูแลคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน หากพบคนแปลกหน้าให้แจ้งหรือรายงานในกลุ่มไลน์ชุมชนทันที 
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรถขายสินค้า หาบเร่ ที่เข้ามาขายของในหมู่บ้านจะต้อง
แสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าไม่แสดงหลักฐานหรือเอกสารจะไม่สามารถเข้ามา
จำหน่ายสินค้าในชุมชนได ้ 

กระบวนการสร้างระบบการคัดกรองที่เข้มแข็ง 
อสม. ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน มีระบบการคัดกรองที่เข้มแข็ง โดย  

อสม. เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น คัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายตาม
งานต่าง ๆ ในชุมชน ขอความร่วมมือลดจำนวนวันจัดงาน ทำบุญออนไลน์ทดแทนการมาร่วมงาน หรือการ
สอดส่องดูแลคนต่างพื้นที่ที่เข้ามาอาศัยในชุมชน โดยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของหอพักต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ
ชุมชนให้รับทราบ 
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สอดคล้องกับคำกล่าวของสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ มี
ความรัก ความสามัคคีกัน ให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่นคือเทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น  
ทำให้สังคมน่าอยู่ ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

อสม. ชุมชนศาลาแดง กล่าวว่า “ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชนป้องกันตนเอง ไปเดินทางไปใน
พ้ืนที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำชุมชนและหน่วยงาน” 

อสม. ชุมชนทิพเนตร กล่าวว่า “อยู่กันแบบพ่ีน้อง คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเต็มที่” 

 
จากผลการวิเคราะห์การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดจังหวัด

เชียงใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 59 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยอุปสรรคในการควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
บริบท
ชุมชน 

1. ช ุมชนม ีความเข ้มแข ็ ง  เน ื ่ องจากม ีผ ู ้ นำ 
คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้
ความร่วมมือ และคนในชุมชนมีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน ทำให้รู ้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน 

2. ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวัง ระบบในการสื่อสาร
ที่ดีส่งต่อข้อมูลข่าวสาร และรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

3. ผู้นำชุมชน มีจิตอาสา เสียสละ ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ เป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนได้
เมื่อยามจำเป็น  

4. พื้นที่ของชุมชนเอื้อต่อการบริหารจัดการได้ง่าย 
(ชุมชน 5 ธันวา) เนื่องจากทางเข้า-ออก ชุมชนมี
ทางเข้าทางเดียว สภาพบ้านเรือนตั้งอยู่ตลอด
แนวถนน  

5. ชุมชนมีความพร้อมที่จะปรับตัว และตื่นตัวต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  

1. การปิดบังข้อมูลของคนที่มีภาวะเสี่ยง
และคนท ี ่ ไม ่ ได ้แจ ้งข ้อม ูลท ี ่ เป็น 
ความจริง 

2. ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด ทำ
ให้ต ่างคนต่างกล ัวโรค ทำให้การ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงมี
ความยากมากยิ่งข้ึน  

3. การใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวัง 
มากขึ้น 

4. การควบคุมคนเข้ามาในชุมชนทำได้
ยาก เพราะชุมชนตั้งอยู่ชานเมืองของ
เช ียงใหม่ และเส ้นทางผ ่านไปยัง
อำเภออ่ืน ๆ  

5. บ้านเรือน หอพัก จำนวนมาก เมื่อ
เกิดการระบาดเป็นพื้นที่เสี่ยง ยากต่อ
การบริหารจัดการ 

บุคลากร 1. เทศบาลนครเชียงใหม่ สสจ. เชียงใหม่ สสอ.
เมืองเชียงใหม่ อสม. โรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์
อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ องค์กรภาคเอกชน 

1. ยังไม่เกิดการบูรณาการของบุคลากรที่
เข้ามาในพ้ืนที่ เนื่องจากที่ผ่านมา ต่าง
คน ต่างมา ต่างคน ต่างรายงานข้อมูล  

วัสดุ 
อุปกรณ์ 

1. หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ปร ิมาณ
เพียงพอ 

1. เคร ื ่ องว ั ดอ ุณหภ ูม ิ ไม ่ เพ ี ยงพอ  
(ชุมชนต้องระดมเงินภายในชุมชน
เพ่ือจัดหาเอง) 
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ตารางท่ี 59 (ต่อ) 

ประเด็น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
กระบวนการ
จัดการ 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและ
ความต้องการ 

- คณะกรรมการชุมชน และ อสม.ในชุมชน 
เป็นแกนนำสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ เพ่ือ
ตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ  
- คณะกรรมการชุมชน และอสม. การวางแผน

และดำเน ินการร ่วมกัน ด ้วยการกำหนด
มาตรการต่าง ๆ  

- ม ีระบบ กระบวนการทำงานท ี ่ ช ั ด เจน  
ที ่ทุกคนรับรู ้ร ่วมกัน และประสานงานได้
ตลอดเวลา 

3. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
- คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่าน

ตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการหรือเป็นผ ู ้มี
อำนาจ  

- การสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชน
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

4. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
 - ชุมชนมีระบบการเฝ้าระวังและการคัดกรอง

ในชุมชน  
 - อสม.ที่ผ่านการอบรมสามารถจัดการภาวะ

เครียด ภาวะซึมเศร้า  
 - สังเกตผู้ที่เข้ามาอาศัยในชุมชน   
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน/ 

เดินเคาะประตูบ้าน  
 - คณะกรรมการชุมชน อสม. ในชุมชนทำงาน

เชิงรุก  
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 - ติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการ

ดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคผ่านการพูดคุย
โดยตรง  

 - การติดตาม สอดส่อง อย่างใกล้ในชุมชนแล้ว
มาแจ้งหรือรายงานต่อผู้นำชุมชน 

 

1. ต้องมีการติดตาม ประเมินผล 
พร ้ อมท ั ้ งม ี การสร ุปผลการ
ดำเน ินการอย ่างต ่อเน ื ่อง ซึ่ ง
บางครั้งคณะกรรมการมาไม่ครบ
จำนวน เนื่องจากคณะกรรมการ
ชุมชน อสม. บางท่านต้องทำงาน
หารายได้  
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ตารางท่ี 59 (ต่อ) 

ประเด็น ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค 
 6. ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ประชาสัมพันธ์ 
 - แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าว/ 

เสียงตามสาย อสม. เดินเคาะประตูบ้าน ปาก
ต่อปาก/ ไลน์กล ุ ่มของช ุมชน/ ไลน์กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชน 

 

การฉีดวัคซีน 1. ช ุมชนท ั ้ ง  3 แห ่ง เข ้าถ ึ งการฉ ีดว ัคซีน  
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

1. ภาคร ั ฐ ต ้ อ งสร ้ า งกล ไก  หรื อ
แนวทางให้ทุกคนฉีดวัคซีน ถ้าไม่
ฉีดวัคซีนจะต้องมีความผิด และถูก
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

2. ภาครัฐต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
ความจริง กรณีได้รับวัคซีนไปแล้ว
เสียชีวิต 

3. ภาครัฐต้องสร้างความเชื ่อมั ่นต่อ
ว ัคซ ีนที ่นำมาฉีด และควรจะมี
วัคซีนทางเลือก 

สอดคล้องกับคำบอกกล่าวของ อสม. ชุมชนทิพเนตร ที่กล่าวว่า “งบประมาณของชุมชนไม่มีในการแก้ไข
ปัญหาโควิด อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ต้องส่งต่อ ๆ กัน ” 

อสม. ชุมชนทิพยเนตร กล่าวว่า “ปัญหาเรื่องการปิดบังตนเองจากการเป็นผู้เสี่ยงหรือทามไลน์” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “การบริหารสถานการณ์โควิดมันต้องดีกว่านี้ เช่น วัคซีนต้อง
มีคุณภาพ และการบริหารจัดการวัคซีนที่ดี ไม่ผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
หน่วยงานของภาครัฐ ต้องเข้ามาสนับสนุนเรื่องอาชีพค้าขาย พร้อม ๆ กันไป เพราะคนในชุมชนไม่มีอาชีพ  
ตกงาน ถ้าไม่เข้ามาส่งเสริมจะเกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา” 

อสม. ชุมชนศาลาแดง กล่าวว่า “การนำเข้าวัคซีนยี่ห้อไม่ค่อยได้รับมาตรฐาน มีผลข้างเคียงจากการฉีด
วัคซีนมากมาย ส่วนตัวลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่กล้าไปรับการฉีดวัคซีน เพราะดูจากข่าวสารที่มีผู้คนได้รับ
ผลข้างเคียงมาก เลยยกเลิกจากการลงทะเบียนแต่กลับมาป้องกันตนเองเป็นอย่างมาก ในอนาคตอาจจะมีการ
ลงทะเบียนอีกครั้งหากมีการนำเข้าวัคซีนที่มีคุณภาพ” 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “ข้อมูลข่าวสาร ที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์ 
ต้องมีความชัดเจน เชื่อถือได้ วัคซีนต้องมีคุณภาพท่ีดี ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือ” 

สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “คาดหวังให้การควบคุมจากภาครัฐสามารถเกิดขึ้น
ครอบคลุม เกิดผลเป็นทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทุกคนต้องป้องกันตนเองด้วยการใส่แมส ล้างมือ ปฏิบัติตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะลงมาชุมชนให้มากกว่านี้” 
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กรุงเทพมหานคร: ตลาดที่จัดการได้ดี 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ของ
ตลาดที่มีการบริหารจัดการที่ดีในกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 2 ตลาด ได้แก่   
1) ตลาดโพธิ์สุวรรณ และ 2) ตลาดนครไทย โดยตลาดโพธิ์สุวรรณ อยู่ในซอยนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม และตลาด
นครไทยอยู่ในชุมชนลาดพร้าว 101 โดยทั้ง 2 ตลาดได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่
สามารถควบคุมและจัดการได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) และนำเสนอตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
แบ่งการนำเสนอได้ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บริบทของตลาด (Context: C) 

ลักษณะทางกายภาพของตลาดในกรุงเทพมหานครที่เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา แสดงดังภาพที่ 19 

 

  
 

ภาพที่ 19 ตลาดในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาบริบทของตลาดในกรุงเทพมหานครมีโครงการสร้างดำเนินการผ่านผู้จัดการตลาดที่เป็นคน
ออกมาตรการต่าง ๆ โดยได้รับการดูแลควบคุมผ่านสำนักงานเขตและกรมอนามัยในการดูแลเรื่องความสะอาด
ของตลาด การควบคุมมาตรฐานสินค้า ดังนั้นการทำงานจึงทำงานประสานงานร่วมกันกับพ้ืนที่  

ในระยะการระบาดของโรคโควิด-19 ตลาดได้สั่งปิดตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาดและ
จัดเตรียมมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตลาดเพ่ือรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดในตลาด 
โดยร้านค้าได้ปรับตัวในการเปิดขายให้กับกลุ่มลูกค้าคือ สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ ตลอดเวลา มีการฆ่าเชื้อที่ 
ติดมากับเงินสดด้วยแอลกอฮอล์ รวมถึงพยายามแบ่งเวลาเพ่ือไปฉีดวัคซีน  

จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติเรื่องการฉีดวัคซีนในบริบทของตลาดกับบริบทของชุมชนเมืองแออัดมี
ความแตกต่างกัน โดยพบว่าในชุมชนเมืองแออัดยังมีทัศนคติเชิงลบ กลัวการฉีดวัคซีน ไม่เชื่อมั่นค่อนข้างสูง 
ในทางตรงกันข้ามพบว่ากลุ่มตลาดมีความต้องการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพราะเชื่อว่าการทำงานในตลาดเป็น
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ผู้ค้าขายควรได้รับการป้องกันอย่างเร่งด่วน  
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Input: I)  

ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยนำเข้าที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการตลาดที่ดี อันนำไปสู่ผลลพัธ์ 
คือ มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนน้อย ดังนั้นจากการเก็บข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่มร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้จัดการตลาดและกลุ่มแม่ค้า พบว่า ปัจจัยนำเข้า (Input: I) ประกอบด้วย 

1. การมีมาตรการที่เข้มงวดทำให้กลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อรู้สึกมั่นใจ จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าตลาดได้
ทำงานร่วมกับสำนักงานเขต โดยได้วางแผนการจัดการของตลาดและรับนโยบายจากสำนักงานเขต ร่วมกับกรม
อนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าประเมินความพร้อมในการเปิดตลาด จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการที่
นำมาใช้ ประกอบด้วย 

1.1 มาตรการบังคับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สามารถถอดออกได้เฉพาะตอน
รับประทานในพ้ืนที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น  

1.2 หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มพูดคุยจำนวนมาก 
1.3 ผู้ค้าขายทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ 
1.4 ล้างมือบ่อยครั้งและเช็ดแผงด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 
1.5 ห้ามรับแรงงานหรือลูกจ้างเข้ามาทำงานเพิ่มเติม และห้ามมิให้มีญาติมาเยี่ยมเยียนแรงงาน

ในช่วงการระบาด รวมถึงห้ามเดินทางเข้าออกพ้ืนที่ หากต้องออกนอกพ้ืนที่ต้องปิดร้าน เมื่อกลับมาจะต้องมีผล
การตรวจมาแสดง  

1.6 ล้างทำความสะอาดแผงของตนเอง และมีตารางเวรการทำความสะอาดห้องน้ำ ถูพ้ืนวันละ 3 
เวลาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  

1.7 สร้างความมั่นใจโดยการตรวจหาเชื้อเชิงรุก หากใครยังไม่ตรวจต้องมีผลการตรวจ RT PCR 
หรือใบรับรองแพทย์ หรือถ่าย VDO ระหว่างการตรวจ ATK เป็นต้น  

 2. กลุ่มผู้ค้าขายมีระเบียบวินัยและความสัมพันธ์อันดี รักใคร่กลมเกลียว ข้อค้นพบในครั้งนี้พบว่า 
ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีในตลาดช่วยส่งผลต่อการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค 
โควิด-19 เพราะทำให้คนมีพฤติกรรมไม่ปกปิดข้อมูล เนื่องจากเพ่ือนไม่แสดงอาการรังเกียจ และยังเป็นห่วงเป็น
ใย รวมถึงเจ้าของตลาดงดเว้นการเก็บค่าเช่าแผงในช่วงที่ค้าขายไม่ได้ ดังนั้นผลจากการเปิดเผยข้อมูลจึงส่งผล
ให้มีฐานข้อมูลสำหรับการตัดสินใจบริหารจัดการในตลาดได้ง่ายขึ้น รวมถึงการแจ้งข้อมูลที่รวดเร็วยังช่วยทำให้
ทีมช่วยเหลือเข้าถึงได้เร็วขึ้น เนื่องจากตลาดมีนโยบายเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วย การจัดหาอาหารให้ผู้ค้าขายที่      
ติดโรคโควิด-19 ทำให้ไม่รู้สึกกดดันและลดผลกระทบลงได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดได้ง่ายขึน้  

“คือเป็นวินัยของผู้ค้า พวกพ่อค้าแม่ค้ามากกว่า เขารักษาตัว” (สนทนากลุ่ม) 
“เพราะว่าทำคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องร่วมมือกัน ความสะอาดก็ต้องมาอันดับหนึ่ง แล้วก็วินัยทุกคน

เลย ห้องน้ำถ้าไม่สะอาดก็มีโอกาสติดเชื้อเกือบ 100% เพราะการใช้ห้องน้ำก็คือใช้ร่วมกัน” (สนทนากลุ่ม) 

3. ความร่วมมือและทัศนคติของคนในตลาดเรื่องการยอมรับคนที่ป้องกันตนเอง ระมัดระวังตนเองใน
เรื่องการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น 
ข้อค้นพบในการศึกษาพบว่าปัจจัยนำเข้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความกังวลเรื่องรายได้ที่เป็นจุดหมาย
ร่วมกัน หากตลาดปิดเวลานานย่อมส่งผลกระทบเรื่องรายได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อปกป้อง
พ้ืนที่ที่ใช้หารายได้ จึงต้องร่วมมือกัน  
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“ทุกคนก็จะเซฟตัวเองอยู่แล้ว เราก็เซฟส่วนหนึ่ง คือตลาดนี้จริง ๆ ไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าไม่ว่าจะ
เป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือว่าคนเข้ามาซื้อ เขาจะเป๊ะมาก ทุกคนให้ความร่วมมือดี ตลาดสะอาดสะอ้าน ระบบเข้า
ออกเขาก็คือดีหมด มันจะไม่ได้เข้าได้ทุกทางเหมือนตลาดอื่น จะเหมือนกับตลาดปิด คือเข้าได้แค่สองฝั่งเอง 
ระบบป้องกันเขาดี ก็เลยไม่มีคนติดเชื้อไงคะ” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

“คือเขาเห็นแล้วว่าตลาดรอบ ๆ นี้เริ่มปิดแล้วเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะอยู่ แม่ค้าเขาก็เริ่มตื่นตัวแล้ว เรา 
(เจ้าของตลาด) ให้เขาทำอะไรเขาก็จะทำตาม เพราะว่าเขากลัวตลาดปิด” (สนทนากลุ่ม) 

4. กระแสข่าวผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ค้าขายรู้สึกกลัวจึงต้อง
ป้องกันตนเองอย่างสูงสุด เพราะทุกคนรับรู้ว่าต้องมาทำงานหรือค้าขายในตลาดซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยง ไม่สามารถ
เลือกกลุ่มลูกค้าได้ 

“มีข่าวสารจากทางข้างนอกที่กระจายด้วยว่า โรคนี้ติดถึงกับตายนะ ความกลัว ทุกคนมีอยู่ แล้ว เขาก็
เลยให้ความร่วมมือ ว่าต้องไปทางเดียวกัน” (สนทนากลุ่ม) 

3. การวิเคราะห์กระบวนการของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Process: P)  

จากผลการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก ได้มีการสะท้อนรูปแบบกระบวนการที่นำมาใช้ในการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ลดการแพร่กระจายจนกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงและ
เกิดผลร้ายแรงคือการปิดตลาด โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนด้านกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ตลาดได้จัดโซนสำหรับการรับประทานอาหารและเพ่ิม
ฉากกั้นระหว่างการรับประทาน การลดจุดเข้าออกของตลาดจากเดิม 10 จุดลดลงมาถึง 3 จุด พร้อมติดตั้งป้าย
ขออภัยในความไม่สะดวก เพ่ิมจุดล้างมือและจุดวางแอลกอฮอล์เพ่ิมตามจุดต่าง ๆ ของตลาด  

2. จัดตารางเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องน้ำ ราวจับบันได เป็นต้น       
โดยเพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพ่ิมมากขึ้น 

“ดูแลห้องน้ำ ทำความสะอาด เอายาฆ่าเชื้อมาผสม ฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด เป็นน้ำฉีด วันละ  2 
ครั้ง ฉีดบ่อย ๆ ทำให้สะอาด แล้วเตรียมให้เขาล้างมือ น้ำยาล้างมือมีตลอด ให้เขาล้างให้สะอาด” (สนทนากลุ่ม) 

3. ผู้ค้าขายใช้วิธีการลดปริมาณลูกค้าที่จะมาหาที่แผงสินค้า โดยให้ลูกค้าสั่งของล่วงหน้าแทนการมา
เลือกซื้อหรือมารุมที่หน้าแผงขาย นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าแม้แม่ค้าจะทราบดีว่ามีความเสี่ยงแต่จะขอให้
ลูกค้าบอกว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่ เนื่องจากเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องออกมาหาซื้อของรับประทานแต่ขอร้องให้
ลูกค้าพูดความจริง เพ่ือให้แม่ค้าระมัดระวังตัวและทำความสะอาดในจุดเสี่ยงได้ดีมากข้ึน 

“ผู้ติดเชื้อน่าจะมี แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ให้ล้างมือตลอด แล้วก็ไม่ให้ลูกค้าเยอะเกินไป จากร้านที่ทำอยู่
ก็คือจะให้ลูกค้ามารับของอย่างเดียว โทร.สั่ง ส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าโทรสั่งก่อน แล้วก็ค่อยนัดเวลามารับของ จะ
กระจายลูกค้า ไม่ให้ลูกค้าเข้ามารุมกันทีเดียว... ถามว่าลูกค้าที่มาซื้อ บางคนก็ระบุบอกนะว่าพี่ติดโควิดอยู่ แต่
ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องออกมาซื้อของ เพราะไม่มีใครอยู่ ก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้บอก แล้วเราก็ฆ่าเชื้อทันที ล้าง
มือหลังจากท่ีขายของให้เขา แล้วเราก็ไม่เป็นอะไร ทำตามที่ข้อปฏิบัติบอกทุกอย่าง” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

4. เพ่ิมเติมเรื ่องการให้ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันตนเอง และกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื ่อง
มาตรการเฉพาะของตลาด พร้อมกับจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกคือ สำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่อนามัย ร่วมกับผู้จัดการตลาด 
โดยตรวจคัดกรองอย่างน้อยทุก ๆ 3 วัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าวิธีการเพิ่มความรู้มีทั้งสิ้น 6 รูปแบบ  คือ  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

210 

 

1) จัดทำป้ายโปสเตอร์ให้ความรู้ 2) จัดทำแผ่นพับประกาศต่าง ๆ แจกให้กับผู้ค้าตามแผง 3) การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 4) ประชุม 5) การส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มตลาดและไลน์ส่วนตัว และ 6) การโทรศัพท์
เพ่ือพูดคุยและอธิบายรายละเอียดให้กับคนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว  

“เยอะครับ ก็มีทั้งสำนักงานเขต แล้วก็อนามัยของศูนย์ที่อยู่ในเขตนี้ เขามาประชาสัมพันธ์ แล้วก็ม า
เชิญชวนว่าอะไรอย่างนี้ แล้วก็มาตรวจคัดกรอง ตรวจเชิงรุก มาบ่อยมากครับ” (สนทนากลุ่ม) 

“เป็นไลน์กลุ่มของตลาด แล้วก็จะมีเสริมถ้าเป็นมาตรการต่าง ๆ เราก็ทำเป็นใบประกาศ แล้วก็ให้แจก
แต่ละร้าน” (สัมภาษณ์เชิงลึก)  

“ตลาดจะวางมาตรการไว้ก่อน คือ วางมาตรการว่าเราจะป้องกันยังไงในพื้นที่ตลาดของเรา การ
กำหนดทางเข้าออกอะไรพวกนี้ ก็คือเป็นมาตรการป้องกันอยู่แล้ว นั่นแหละ ก่อนที่เขตจะมาให้เราปรับปรุงอีก
รอบหนึ่ง ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรยังไง อันนี้คือเราทำเบื้องต้นก่อน” (สนทนากลุ่ม) 

5. ลดการสัมผัสเงินสด เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่ระบาดในตลาดเนื่องจากการติดเชื้อ
ส่วนหนึ่งมาจากการสัมผัสเงินสดที่มีเชื้อโรคโควิด-19 ติดอยู่ โดยใช้กระบวนการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน หรือ
สแกนจ่าย ทั้งในกรณีท่ีลูกค้ามาซื้อของและในกรณีที่เก็บค่าเช่าแผง ทั้งนี้ในกรณีที่ใช้จ่ายเงินสด แม่ค้าจะรับเงิน
และฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคจากเงินสดเพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อในทุกครั้ง  

“ตอนนี้มีเพิ่มอีกอย่างก็คือ ตลาดจะเก็บค่าเช่าอะไร น้องเขาพยายามไม่เก็บเงินสด ก็มีสแกนจ่ายบ้าง 
ใช้โทรศัพท์” (สนทนากลุ่ม) 

6. กำหนดข้อตกลงร่วมกันภายในตลาด ดังเช่นที่กล่าวไว้ในปัจจัยนำเข้า คือ ปัจจัยพื้นฐานของการ
บริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จคือ การได้รับความร่วมมือ ผู้คนมีระเบียบวินัย เพื่อให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย
หรือข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อตกลงที่ตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย 1) ไม่ปกปิดข้อมูล หากติดเชื้อแล้วควรเปิดเผย
ไทม์ไลน์ 2) เข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่จัดหาให้ 3) ไม่รับแรงงานหรือคนภายนอกเข้ามาทำงานเพิ่ม และ  
4) หากติดเชื้อต้องหยุดอยู่บ้าน โดยจัดหาคนที่ไม่ติดเชื้อมาค้าขายแทน หรือหากติดเชื้อแล้วไม่สามารถมา  
ขายได้ ตลาดจะหยุดเก็บค่าเช่าแผงเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน รวมถึงเจ้าของตลาดจะช่วยเหลือ
โดยแจกอาหาร ซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มผู้ค้าขายของตลาดเท่านั้นยังรวมถึงกลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และคนทั่วไปที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้องรอบ ๆ ของตลาดอีกด้วย  

“ก็เป็นความรับผิดชอบของแต่ละร้าน เราประชาสัมพันธ์ว่าใครติด มันสามารถติดกันได้ เราไม่ซีเรียส 
อยู่แล้ว แต่ขอให้แจ้ง แล้วเราไล่ไทม์ไลน์ ว่า ตามมาตรการว่าร้านไหนต้องหยุดบ้าง” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

7. ผ ู ้ค ้าขายสามารถออกแบบรูปแบบการค้าขายให้เหมาะสมตามลักษณะการขายของตนเอง            
เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในตลาด ดังเช่น การลดปริมาณลูกค้า การจัดจุดยืนรอให้กับ
ลูกค้า การทำความสะอาดภาชนะท่ีลูกค้าต้องใช้ร่วมกัน เป็นต้น 

“ใช่ ทุก ๆ ชั่วโมงของเรา เราก็ทำของเราอยู่ตลอดวันอยู่แล้ว แล้วเราก็ไม่เข้าใกล้ใคร เราก็ไม่ให้ลูกค้า
เข้าใกล้เรา ไม่ให้ลูกค้าเข้าในร้าน แต่สามารถยืนเลือกได้ ที่หนีบใช้ครั้งหนึ่ง พ่นแอลกอฮอล์ทีหนึ่ง จะเยอะหรือ
จะน้อย ให้ลูกค้ารอ แล้วลูกค้าทุกคนก็รอได้ ไม่เข้าใกล้ ไม่รุม ไม่อะไร ร้านเนื้อมีข้อปฏิบัติแบบนี้ บอกเขา แจ้ง
เขาก่อน ก่อนที่เขาจะซื้อของ เขายอมรับได้ เขาก็รอ” (สัมภาษณ์เชิงลึก) 

8. บริหารจัดการเวลาเพื่อหมุนเวียนคนไปฉีดวัคซีน จากผลการวิจัยพบว่าผู้ค้าขายต้องการฉีดวัคซีนอย่าง
รวดเร็วเพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเอง ดังนั้นการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนจึงทำได้ง่ายมากขึ้น โดยผู้ค้าขายและ
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ผู้จัดการตลาดมีการบริหารจัดการโดยหมุนเวียนกันเพื่อไปฉีดวัคซีน ดังนั้นไม่ต้องรอไปพร้อมกันจนต้องปิด
ตลาด ทำให้ผู้ค้าขายยังสามารถค้าขายได้อย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค 
โควิด-19 ให้สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต คือ ไม่ต้องปิดตลาดและมีผู้ติดเชื้อ
ในตลาดจำนวนน้อย สามารถทำได้ 8 กระบวนการ ได้แก่ 1) การปรับเปลี่ยนด้านกายภาพของพื้นที่ 2) จัด
ตารางเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 3) ผู้ค้าขายใช้วิธีการลดปริมาณลูกค้าที่จะมาหาที่แผง
สินค้า 4) เพิ่มเติมเรื ่องการให้ความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันตนเอง และกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่อง
มาตรการเฉพาะของตลาด พร้อมกับจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 5) ลดการสัมผัสเงิ นสด 
6) กำหนดข้อตกลงร่วมกันภายในตลาด เช่น ไม่ปกปิดข้อมูล เข้ารับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่จัดหาให้ ไม่รับ
แรงงานหรือคนภายนอกเข้ามาทำงานเพิ่ม หากติดเชื้อต้องหยุดอยู่บ้าน เป็นต้น 7) ผู้ค้าขายสามารถออกแบบ
รูปแบบการค้าขายให้เหมาะสมตามลักษณะการขายของตนเอง เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในตลาด และ 8) บริหารจัดการเวลาเพ่ือหมุนเวียนคนไปฉีดวัคซีน 

4. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Product: P)  

จากผลการศึกษาพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว ที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ แม้ในระยะการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แต่ตลาดยังไม่ถูกปิดเพราะยังสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ และมีมาตรการ
รองรับที่เข้มงวด มีมาตรฐานสูง อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์พบว่าจากกระบวนการที่ได้ดำเนินการมา ทำให้
เกิดผลลัพธ์ในเรื่อง ดังนี้ 

 1. เกิดระบบการป้องกัน ดังเช่น การปรับด้านกายภาพของตลาด เช่น การแบ่งพื้นที่ การวางฉากกั้น 
การวางและติดป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังเช่น สำนักงานเขต จัดตาราง
บุคลากรเพ่ือมาช่วยทำความสะอาดตลาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดบุคลากรมาตรวจหาเชื้อเชิงรุก เป็นต้น  

 3. เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าได้สะท้อนความรู้สึกว่ารู้สึกเห็นอกเห็น
ใจ มีเป้าหมายเดียวกันคือไม่ต้องการให้ตลาดถูกปิดจนทำให้ต้องเสียรายได้  

 4. ลูกค้าเกิดความมั่นใจที่ได้มาใช้บริการในตลาดที่มีการป้องกัน มีมาตรการเข้มงวด แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ คือ ซื้อจำนวนมากเพื่อลดการเดินทางมาตลาด โทรสั่งล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม
ตลาดยังคงได้รับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  

จากผลวิเคราะห์การถอดบทเรียนถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการดำเนินงาน 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 60 ดังนี้ 
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ตารางที ่ 60 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร ็จและปัจจัยอุปสรรคในการควบคุมและป้องกัน  
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ของตลาดในกรุงเทพมหานคร 
 

หัวข้อ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัจจัยอุปสรรค 
การบริหารจัดการ - สมาชิกในตลาดทุกคนให้ความร่วมมือ มี

วินัย และไม่ต้องรอให้หน่วยงานภายนอก
มาช่วยเหลือ เพราะมีความล่าช้า  

- เจ้าของตลาดไม่เก็บค่าเช่าแผงเมื ่อต้อง
หยุดขายเพราะติดเชื้อโรคโควิด-19 

- พนักงานทำความสะอาดขาดแคลน
เพราะต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น 

- ความช่วยเหลือตามมาตรการของ
ตลาดยังไม่ทั่วถึง  

 
พฤติกรรม  - คนในตลาดร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกัน

และปฏิบัติตามมาตรการของตลาด เช่น 
ฉีดธนบัตรด้วยแอลกอฮอล์ เป็นต้น  

- ยังมีคนบางกลุ ่มไม่ให้ความร่วมมือ 
คือ ยังคงแอบตั้งวงดื่มสุรา จนต้อง
อาศัยสายตรวจเข้ามาปราบปราม 

- ลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อของที่ตลาด บางราย
ลืมใส่หน้ากาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  

มาตรการของตลาด - กำหนดค่านิยมไม่ยอมรับคนไม่ใส่หน้ากาก
อนาม ัย คนไม ่ป ้องก ันตนเองและไม่
รับผิดชอบต่อสังคม  

- ตลาดม ีมาตรการท ี ่ เข ้มงวด แต่
ภายนอกยังไม่สามารถใช้มาตรการ
เข้มงวดได ้

ข้อมูลข่าวสาร - ตลาดใช้วิธีการประชาสัมพันธ์และส่งข่าว
หลายช่องทาง เช่น การประชุม การติด
ป้าย การส่งไลน์ การโทรศัพท์ เป็นต้น  

- ข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสร้างความ
ส ับสนทำให ้ยากต ่อการบร ิหาร
จัดการและเตรียมความพร้อมของ
ตลาด  

จากผลการว ิจ ัยด ังกล ่าวข้างต ้น ผ ู ้ว ิจ ัยสามารถสร ุปได ้ว ่าในบร ิบทของช ุมชนเมืองแออัดใน
กรุงเทพมหานคร มีความแตกต่างกับบริบทของชุมชนปกติทั่วไป คือ กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มแรงงาน มีรายได้  
ไม่ม่ันคง หากหยุดงานจะทำให้ขาดรายได้ ดังนั้นผลกระทบหลักของกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองแออัดเกิดจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ คือ 
การมีศูนย์กลางคือผู้นำชุมชน ที่เป็นหน่วยจัดการที่เข้มแข็ง เป็นหน่วยรับและส่งต่อข้อมูลและของบริจาคเพ่ือ
กระจายในพื้นที่ รวมถึงการสร้างทีมงานในพื้นที่ ได้แก่ ทีมแม่ครัว-ทีมแจกยา-ทีมให้ความรู้-ทีมเฝ้าคนเข้าออก
(เป็นหูเป็นตา)-ทีมดูแลคนติดเชื้อ-ทีมจัดการของบริจาค ทั้งนี้สิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและราบรื่นคือ การเข้าถึงตัวของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว สกัดกั้นการเคลื่อนย้าย เพิ่มความรู้ในการ
ดูแลป้องกันตนเอง มีอุปกรณ์สำหรับการป้องกันตัวและสร้ างโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ มาตรการลด
ค่าใช้จ่ายรายวัน ดังเช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอุปโภคบริโภคและค่าอาหาร เป็นต้น ในขณะที่บริบทของตลาด ถือเป็น
บริบทที่มีขอบเขตชัดเจนและมีผู้นำ คือ ผู้จัดการตลาดเป็นผู้กำหนดมาตรการ ทั้งนี้แผนรองรับการดำเนินการที่
มีประสิทธิภาพคือ ไม่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนด เพราะอาจเกิดความไม่ชัดเจนและไม่เข้ากับ
บริบทของตลาด ดังนั้นตลาดใช้การวางมาตรการก่อนการกำหนดจากภาครัฐ และอาศัยเพียงการหนุนเสริมของ
ภาครัฐ เช่น มีบริการการตรวจเชิงรุก มีบริการการทำความสะอาดและฉีดฆ่าเชื ้อในพื้นที ่สาธา รณะจาก
สำนักงานเขต มีการควบคุมป้องปราบจากตำรวจสายตรวจเพื่อป้องกันการตั้งวงดื่มสุรา เป็นต้น  
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ความแตกต่างระหว่างบริบทของชุมชนและบริบทตลาด อีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ ทัศนคติการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยคนในชุมชนยังไม่ยอมรับต่อการฉีดวัคซีน เพราะเชื่อว่ าเป็นวัคซีนที่ยังไม่มี
คุณภาพ กลัวเป็นโรคอ่ืน ๆ หรือเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของครอบครัวหรือ
เรียกว่าเป็นการซ้ำเติมการใช้ชีวิต ในทางตรงกันข้ามนักวิจัยกลับพบว่าในบริบทของตลาด กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้
ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนและต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาค้าขายได้อย่างปกติ ส่วนหนึ่งเกิด
จากมาตรการของตลาดที่กำหนดให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีน และอีกส่วนหนึ่งคือ การรับรู้ว่าตลาดเป็นพ้ืนที่เสี่ยงสูง
จึงควรมีการป้องกันตนเองอย่างสูงสุด รวมถึงหากมีการติดเชื้อในพื้นที่ตลาด ส่งผลกระทบสูงต่ อรายได้เพราะ 
ถูกปิดตลาด ในขณะที่บริบทของชุมชนหากมีผู้ติดเชื้อมาก ยังไม่ส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดดังเช่นการถูกปิดตลาด  

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยสะท้อนได้ชัดเจนว่า วิธีการจัดการต้องมี 1) ศูนย์กลาง (Center) ที่ทำหน้าที่
เป็นคนกลางประสานงานภายนอกและภายใน ต้องมีคุณสมบัติสำคัญคือ มีความเด็ดขาด มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
กลุ่ม มีภาวะผู้นำ แม้จะมีการพูดจาเด็ดขาดถึงลูกถึงคนแต่ยังมีความห่วงใยต่อกัน มองเห็นถึงความสำคัญของ
สมาชิกทุกราย 2) ทีมงาน เป็นหน่วยกระจายการทำงานและการลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีคุณสมบัติเรื่องการรอบรู้พ้ืนที่
เป็นอย่างดี ทั้งนี้ในบริบทของตลาด ทีมงานคือ กลุ่มผู้ค้าที่ควบคุมกันเอง ช่วยเหลือกัน ไม่เพียงแต่รับผิดชอบ
เฉพาะแผงตนเอง แต่รับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) มีมาตรการที่ชัดเจน ปฏิบัติตามได้ ทุกคนยอมรับร่วมกัน ดังเช่น 
หากใครไม่ปฏิบัติตามกฎของตลาดจะไม่ให้เข้าตลาดและไม่ให้ขาย หากใครตั้งวงดื่มสุราเจ้าของบ้านจะแจ้ง
ตำรวจ ทุกคนยินดียอมรับต่อการลดช่องทางการเข้าออกของพื้นที ่แม้จะมีความไม่สะดวกแต่ยอมรับใน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้า-ออกพื้นที่ เป็นต้น 4) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งระบบการ
ปฏิบัติและระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผนการทำงานประสานร่วมกัน ทั้งนี้การบริหารจัดการข้อมูลควร
เริ่มจากการมีทีมเก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ผู้วางแผนได้ทราบต่อสถานการณ์การติดเชื้อและการระบาดเพ่ือ
วางจุดเสี่ยงและจุดที่ต้องเข้าชาร์จ ดังเช่น บ้านที่มีผู้ป่วย ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว สามารถส่งต่อ
ข้อมูลเข้าสู่โรงพยาบาลได้ทันทีเมื่อประเมินว่าต้องส่งต่อ เป็นต้น 5) ความช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญในภาวะวิกฤต
ดังเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดการแพร่
ระบาด และมิอาจปฏิเสธได้ว่าส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อผู้ที ่รายได้ต่ำ หาเช้ากินค่ำ มีทักษะหรือความ
เชี่ยวชาญต่ำ รวมถึงกลุ่มพึ่งพิงตนเองไม่ได้ ดังนั้นความช่วยเหลือดังเช่น ของบริจาค การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
การแจกอาหารเพื่อการดำรงชีวิต เป็นสิ่งสำคัญต่อการสนับสนุนมาตรการลดการเคลื่อนที่ เนื่องจากพฤติกรรม
ของคนท่ีไม่มีงานทำหรือตกงานกะทันหัน จะย้ายถิ่นเพ่ือไปหารายได้ หรือย้ายมารวมตัวกันมากขึ้นเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ดังเช่นกลุ่มคนต่างด้าวจะย้ายเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือขออาศัยอยู่ร่วมกันกับญาติในห้องเช่าเดียวกันมากขึ้น 
ดังนั้นหากกลุ่มเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจะช่วยสกัดการเคลื่อนย้ายที่อยู่ได้ 6) จิตอาสา ถือเป็นกลุ่มที่มี
ความสำคัญหรือเรียกว่าเป็น มดงาน ที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องล่าง โดยอาสาทำความดีเพ่ือส่วนรวม ดังเช่น มีกลุ่มที่
อาสารับส่งผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีกลุ่มจิตอาสาที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางให้โดยออกค่าใช้จ่ายเรื่อง
น้ำยาฆ่าเชื้อเอง เป็นต้น 7) ทัศนคติที่ดีต่อการทำเพื่อส่วนรวมและเชื่อว่าจะผ่านวิกฤตการนี้ได้หากดึงความ
ร ่วมมือ ด ึงความมีว ิน ัยร ่วมกันได ้ ด ังน ั ้นจ ึงม ีความเช ื ่อว ่าต ้องลงมือทำ ต ้องป้องกันตนเอง และ  
8) ข้อมูลขา่วสารและความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มากข้ึน สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติให้บุคคลเข้ารับการฉีด
วัคซีนได้มากขึ้น รวมถึงเข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวให้รอดพ้นการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังพบว่าการเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลของคนในชุมชน หรือผู้ติดเชื้อทำให้วางมาตรการป้องกันและควบคุม
ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน 
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จังหวัดเชียงใหม่: ตลาดที่จัดการได้ดี 

ผลการวิเคราะห์นี้เป็นการนำเสนอรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ของ
ตลาดที่มีการบริหารจัดการที่ดีในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษานี้ประกอบด้วย 3 ตลาด ได้แก่    
1) ตลาดศิริวัฒนา (ธานินทร์) 2) ตลาดประตูเชียงใหม่ และ 3) ตลาดต้นพยอม โดยทั้ง 3 ตลาดได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่สามารถควบคุมและจัดการได้ดี ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (content analysis) และ
นำเสนอตามกรอบแนวคิด CIPP Model แบ่งการนำเสนอได้ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บริบทของตลาด (Context: C) 

ผลการศึกษาบริบทของตลาด พบว่าโครงสร้างและการบริหารจัดการ อยู่ในอำนาจของเจ้าของตลาด 
โดยสั่งการผ่านผู้จัดการตลาด โดยได้คำแนะนำมาตรการต่าง ๆ หรือแนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรค 
โควิด-19 จากสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และในตลาดมี
คณะกรรมการบริหารตลาดที่เป็นผู้แทนจากพ่อค้าแม่ค้า ร่วมเข้ามาบริหารงานด้วย   

ตลาดทั้ง 3 แห่ง เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง บางแผงเปิดขาย
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า ตั้งแต่ 04.00–12.00 น. ช่วงบ่าย 
ตั ้งแต่ 14.00–20.00 น. และช่วงค่ำ ตั ้งแต่ 17.00–02.00 น. คนมาจับจ่ายตลาดจำนวนมาก แต่มีการจัด
ระเบียบพ้ืนที่โซนต่าง ๆ ภายในตลาดให้มีความพร้อม ถูกสุขลักษณะและสะอาด มีระบบในการจัดการที่ชัดเจน 
มีการกำหนดเวลาปิด–เปิด ที่เอื้อต่อการทำความสะอาด คือ ตลาดต้นพยอมและตลาดธานินทร์  สำหรับตลาด
ประตูเชียงใหม่ ไม่มีการกำหนดเวลาปิด–เปิด ทำให้เอื้อต่อการเกิดโรค เพราะไม่ได้ทำความสะอาดตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตลาดมีการตื่นตัวในการป้องกันตนเอง มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กำหนดทางเข้าออกตลาดทาง
เดียว โดยจัดทำแนวกั้นทางเข้า-ออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิทางเข้า–ออก  

กระบวนการสื่อสารภายในตลาด มีกลุ่มไลน์พ่อค้าแม่ค้าตลาด ภาคีเครือข่ายตลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านเสียงตามสายในตลาดที่สามารถแจ้งข่าวบอกกล่าวกันได้อย่างทันที  

ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนตลาด ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการ
ตลาดและเจ้าของตลาดมีอำนาจในการสั ่งการ และมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 

2. การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าตลาดจังหวัดเชียงใหม่ (Input: I) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยนำเข้าที่สนับสนุนให้เกิดการบริการจัดการตลาดที่ดี คือ ไม่มีผู้ประกอบการ
ตลาด พ่อค้าแม่ค้า ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 และไม่เป็นแหล่งในการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูล
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มในกลุ่มเจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้มาซื้อสินค้า  
พบว่าปัจจัยนำเข้า (Input: I) ประกอบด้วย 

1. มาตรการที่ปฏิบัติแบบเข้มงวดและต่อเนื่องที่บังคับใช้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ช่วยขายของในตลาดให้
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.1 บุคลากร 
บุคลากรที่เข้ามาป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีบุคลากรหลายกลุ่มที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการ ได้แก่  
1)  เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาดและเจ้าหน้าที่ตลาด ปฏิบัติตามคำสั่ง นโยบาย ของจังหวัด

เชียงใหม่และกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดสด  
2)  กลุ่มงานบริการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้คำแนะนำ และรณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากาก 
และล้างมือบ่อย ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการล้างตลาด จัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัย มาสนับสนุนตลาด
อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานผ่านไลน์กลุ่มไปยังเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร
เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง  

3)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้ามาให้องค์ความรู้ การควบคุม ป้องกันโรค
การล้างตลาด กิจกรรมออกตรวจมาตรการโควิดใน ร้านค้า ภายในตลาด 

4)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนให้องค์ความรู้ การควบคุม ป้องกันโรค 
ให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของได้รับการฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีน  

5)  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แจกหน้ากากอนามัย ให้ความรู้ ในการป้องกันโรคโควิด-19 
6)  ชมรมผู้ประกอบการตลาดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือต่าง  ๆ เช่น 

แจ้งข่าว บอกกล่าว นัดหมาย นัดแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

สอดคล้องกับคำกล่าวของเจ้าของตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “เทศบาล และ สสจ. เทศบาลมาแจกจ่าย
แอลกอฮอล์ให้กับคนในตลาด สสจ. ได้มาให้ความรู้เรื่องวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และการลงทะเบียน 
ฉีดวัคซีน” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า 
“1) เทศบาลนครเชียงใหม่ มาสนับสนุนทุกอย่าง เช่น ล้างตลาด แจกแมส ให้ความรู้ แนวทางการบังคับ

ใช้กฎหมายต่าง ๆ ของจังหวัด ข้อไหนต้องทำ ข้อไหนที่ติดขัด ปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดเหตุขึ้นมา
จะทำอย่างไร 

2) ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ มาแจกแมส ให้ความรู้ 
3) สสจ. เชียงใหม่ เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ การฉีดวัคซีนและอำนวยความสะดวกให้มาฉีดวัคซีน” 
ผู้จัดการตลาดต้นพยอม กล่าวว่า “ปศุสัตว์ เทศบาล สาธารณสุข ชมรมผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่” 
ผู้ซื้อของตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “สสจ. เชียงใหม่ เข้ามาตรวจสุขลักษณะของพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วย

ขายของในตลาดสด และสำรวจการฉีดวัคซีน” 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า  
“จ ั งหว ัด เช ียงใหม ่  กำหนดย ุทธศาสตร ์  แนวทางปฏ ิบ ัต ิและแผนการดำเน ินงานต ่าง  ๆ  

สสจ. เชียงใหม่ การกำหนดเป้าหมายรับวัคซีน การหาเป้าหมายมารับวัคซีน สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ อสม. 
สสอ. เมืองเชียงใหม่ เป็นทีมร่วมในการควบคุมโรคในพ้ืนที่ สนับสนุนอุปกรณ์ 
อบจ. เชียงใหม่ สนับสนุนที่วัดไข้ กระบวนการวางแผนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด 
อสม. เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจำนวน 1,400 กว่าคน มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่  
สคร. เขต 1 เป็นทีมร่วมในการควบคุมโรคในพ้ืนที่ สนับสนุนอุปกรณ์” 
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1.2 วัสดุ อุปกรณ์ 
1) ความเพียงพอ มีปริมาณเพียงพอ ในตลาดเครื่องวัดอุณหภูมิเข้า–ออก หน้ากากอนามัย 

เจลแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือ ฉากพลาสติกใสกั้นโรคโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เจ้าของตลาดและผู้ประกอบการจัดหาเอง  

2) ความเหมาะสม มีความเหมาะสม สะดวก สบาย ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการใช้ 

สอดคล้องกับคำกล่าวของ ผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการตลาด ที่จัดการ
ทุกอย่างมีความใส่ใจต่อผู้ค้าในตลาด” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “เทศบาลนครเชียงใหม่ มาสนับสนุนทุกอย่าง เช่น ล้างตลาด 
แจกแมส น้ำยาฆ่าเชื้อ” 

ผู้จัดการตลาดธานินทร์ กล่าวว่า “วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตลาดจัดหามาไว้ เช่น อ่างล้างมือ แมส เจล
แอลกอฮอล์ เพ่ือให้คนที่มาตลาดได้เกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของตลาด” 

1.3 การสื่อสารในตลาด 
1) ผู้จัดการตลาด เจ้าของตลาด ร่วมกันการดูแล สอดส่อง แจ้งข่าว บอกกล่าวสถานการณ์  

โรคโควิด-19 ในตลาด 
2) เสียงตามสายในตลาด 
3) โทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มไลน์ กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ   
4) ชุดองค์ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิดในตลาด เพ่ือให้องค์ความรู้ ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง  
5) ชมรมเฉพาะกิจการป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาด 
6) กระบวนการบริการต่าง ๆ เช่น การกำหนดพื้นที่เข้า–ออกตลาด การกำหนดเวลาจำหน่าย

สินค้า  
7) กระบวนการเตือนและการบอกกล่าวระหว่างผู้ประกอบการ 

สอดคล้องกับคำกล่าวของ ผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์ โดยการประกาศ
มากกว่าลายลักษณ์อักษร ข้อมูลที่ได้รับมาจากเทศบาล/ สสจ. หน่วยงานต่าง ๆ ” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ป้ายประกาศ แจ้งผ่านคน
ที่เก็บค่าเช่าแผง แจ้งในกลุ่มไลน์ตลาด” 

ผู้จัดการตลาดต้นพยอม กล่าวว่า “การทำความเข้าใจ เน้นในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีกลุ่มโซเชียล
ของตลาดในการบอกข่าวสาร” 

1.4 งบประมาณ  
ในส่วนของงบประมาณดำเนินการพบว่า ชุมชนตลาด ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ 
เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด หรือผู้ประกอบการ หางบประมาณมาจัดซื้อและจัดทำจุดบริการ  

ต่าง ๆ ภายในตลาดเอง เช่น อ่างล้างมือ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฉากพลาสติกใสกั้นโควิด ซึ่งได้รับ
คำแนะนำจากเทศบาลนครเชียงใหม่ สสจ. เชียงใหม่ 
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สอดคล้องกับคำกล่าวของ ผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการตลาด ที่จัดการ
ทุกอย่างมีความใส่ใจต่อผู้ค้าในตลาด” 

แม่ค้าโต้รุ่ง ตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “เจ้าของตลาด / ผู้จัดการตลาด ดูแลดีมาก เป็นธุระทุกอยา่ง 
ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกัน การจัดหาวัคซีน” 

2. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการ
ฉีดวัคซีนตามที่ผู้จัดการตลาดได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ฉีด โดยมาฉีดวัคซีนครบตามจำนวนทั้งหมด และ
สอดส่องระหว่างพ่อค้าแม่ค้า ด้วยกันเองว่าวันนี้ใครไม่สบาย ใครไม่มาขายของในตลาดบ้าง ก็จะโทรศัพท์ไป
สอบถามว่าสาเหตุที่ไม่มาขายสินค้าเนื่องจากอะไร และมีพฤติกรรมที่ไม่ปกปิดข้อมูล ไม่แสดงอาการรังเกียจต่อ
เพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกัน และยังแสดงความรัก ความห่วงใยที่มีให้ต่อกัน ทั้งนี้ช่องทางในการสื่อสารต่าง  ๆ 
พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของ ก็ใช้ไลน์กลุ่มในการติดต่อสื่อสารถึงกัน 

3. การวิเคราะห์กระบวนการของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Process: P) 

จากผลการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก ได้สะท้อนถึงกระบวนการที่นำมาใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อการเฝ้าระวังและลดการป่วย โดยผลการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ 
3.1.1 มีกระบวนการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และการติดตาม 
3.1.2 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในกระบวนการตรวจคัดกรอง 

3.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ  
3.2.1 มีส่วนร่วมร่วมคิด การวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และการ

สร้างมาตรการร่วมกัน ด้วยการให้ข้อเสนอแนะผ่านผู้จัดการตลาด เจ้าของตลาด และเจ้าหน้าที่ตลาด  
3.2.2 วางแผนให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ช่วยขายของในตลาด ฉีดวัคซีนป้องกัน 
3.2.3 วางแผนป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดการแพร่ระบาดในตลาด   
3.2.4 กักตัวผู้เสี่ยงสูงตามมาตรการของจังหวัด 
3.2.5 ให้ความช่วยเหลือโดยการลดค่าเช่าแผง 50% 

3.3 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3.3.1 สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของในตลาด ร่วมประชุม เพ่ือพิจารณาแนวทางในการป้องกัน

และควบคุมโรคโควิด-19 
3.3.2 วางกฎ ระเบียบ ตัดสินใจร่วมกัน และพิจารณายอมรับร่วมกัน 
3.3.3 การติดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา (เจ้าของตลาด) 

3.4 การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ 
3.4.1 มีกระบวนการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และการติดตาม 
3.4.2 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในกระบวนการตรวจคัดกรอง 

3.5 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ  
3.5.1 มีส่วนร่วมร่วมคิด การวางแผน ร่วมทำ ร่วมติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และการ

สร้างมาตรการร่วมกัน ด้วยการให้ข้อเสนอแนะผ่านผู้จัดการตลาด เจ้าของตลาด และเจ้าหน้าที่ตลาด  
3.5.2 วางแผนให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ช่วยขายของในตลาด ฉีดวัคซีนป้องกัน 
3.5.3 วางแผนป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดการแพร่ระบาดในตลาด 
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3.5.4 กักตัวผู้เสี่ยงสูงตามมาตรการของจังหวัด 
3.5.5 ให้ความช่วยเหลือโดยการลดค่าเช่าแผง 50% 

3.6 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
3.6.1 สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของในตลาด ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการป้องกัน

และควบคุมโรคโควิด-19 
3.6.2 วางกฎ ระเบียบ ตัดสินใจร่วมกันและพิจารณายอมรับร่วมกัน 
3.6.3 การติดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา (เจ้าของตลาด)   

3.7 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3.7.1 เจ้าของตลาดสนับสนุนทุนและองค์ความรู้ 
3.7.2 พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของ ให้ความร่วมมือตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบหรือมาตรการของตลาดอย่างเคร่งครัด 
3.7.3 พ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของ ได้รับการฉีดวัคซีนและจะมีป้ายแสดงการฉีดวัคซีน แขวนไว้ที่หน้า

ร้าน เพ่ือสร้างความม่ันใจและทางผู้จัดการตลาดได้เก็บเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของทุกคนไว้เพ่ือเป็นข้อมูล  
3.7.4 ตลาดมีระบบในการเฝ้าระวัง เช่น มีกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่เดินสำรวจ มีเสียงตามสาย

ประกาศเตือนให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และช่วยกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีการระบาด  
3.7.5 ยกระดับมาตรการควบคุมกำกับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทาง

ตลาดจะเตือนก่อนในอันดับแรก หากไม่เชื ่อฟังจะมีการปรับครั้งละ 200 บาท หากเป็นลูกค้าที่ไม่ยอมใส่
หน้ากากอนามัย ทางตลาดจะประกาศผ่านเสียงตามสาย เชิญออกนอกบริเวณตลาดและปฏิเสธการขายสินค้า
ให้ลูกค้าคนนั้นทันท ี 

3.7.6 ทุกแผงจะมีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างแม่ค้า พ่อค้า ผู้ช่วยขายของ กับผู้มาซื้อสินค้า 
3.7.7 เกือบทุกร้านจะตั้งป้าย QR Code ที่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงิน ลดการใช้เงินสด 
3.7.8 การนำรูปแบบการช่องทางการขายของออนไลน์ เพราะการขายของแบบปกติไม่สามารถ

จำหน่ายสินค้าได้ และบริการส่งอาหาร ผ่านแอปพลิเคชัน ซื้อเอง/ Drive Thru/ ตักบาตรออนไลน์  
3.7.9 การใช้ตะกร้าทอนเงิน–จ่ายเงิน แทนการหยิบจับเงินด้วยมือโดยตรง 

3.8 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
3.8.1 ร่วมกันติดตามและประเมินผลโดยสื่อสารผ่านทางสื่อในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย       

ในตลาด ไลน์กลุ่ม สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 
3.8.2 การพูดคุยโดยตรง  
3.8.3 ประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3.8.4 ประเมินผ่านตู้แสดงความคิดเห็น 
3.8.5 สังเกตจากแผงจำหน่ายขณะไปจัดเก็บค่าเช่าแผง ถ้าแผงว่างทางตลาดจะโทรไปสอบถาม  

3.9 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3.9.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนกันเอง ไลน์กลุ่มของตลาด เสียงตาม

สายในตลาด ไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ และชมรมผู้ประกอบการตลาด 

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “มีการกำจัดทางเข้าออก มีจุดคัดกรอง 
ต่าง ๆ เน้นในเรื่องการทำความสะอาด” 
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ผู้ซื้อของตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “มีการประกาศผ่านเสียงตามสายของตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การติดป้ายไวนิงรณรงค์ ใส่แมส ล้างมือ จุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด ภายในแผงพ่อค้าแม่ค้า มีเจลแอลกอฮอล์ 
ตั้งหน้าแผง” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “ระบบในการดูแล หรือคัดแยกคนที่น่าสงสัย หรือมีความเสี่ยงที่
จะติดเชื้อ จะสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าแผงนั้นหยุดขาย ปิดแผง ล้อมแผง ล้างตลาด ดูแลเรื่องขยะ ภายใต้คำสั่งของ
จังหวัดเชียงใหม่” 

ผู้ค้าโต้รุ่ง ตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “ตลาดมีมาตรการควบคุมโรคด้วยการประชาสัมพันธ์เสียง 
ตามสายในตลาด ทำที่ล้างมือ/ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์/ จุดวัดอุณหภูมิ ผู้มาใช้บริการที่ตลาดต้องใส่แมส 
ถ้าไม่ใส่ให้อยู่ด้านนอกตลาดหรือให้เงินกับคนที่อยู่ทางเข้าไปซื้อแมสมาให้ โอนเงินผ่านทาง QR code แทนการ
ใช้เงินสด ล้างตลาด/ พ่นฆ่าเชื้อ เวลาที่ซื้อของให้ใส่ถุงมือหรือใช้คีมคีบแทนหยิบจับโดยตรง การจัดทำแผงกั้น 
ระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับผู้ซื้อ แผงกั้นห้องน้ำ เจ้าหน้าที่/ พ่อค้าแม่ค้า ที่คอยย้ำในการปฏิบัติตนของผู้มาจ่าย โดย
ไม่ขายสินค้าให้ไม่ให้เข้าตลาด ซึ่งผู้จัดการตลาด ที่ดูแลอย่างดีมาก” 

ผู้จัดการตลาดต้นพยอม กล่าวว่า “การทำความเข้าใจ เน้นในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มีกลุ่มโซเชียล
ของตลาดในการบอกข่าวสาร” 

ผู้จัดการตลาดตลาดธานินทร์ กล่าวว่า “การประชาสัมพันธ์การประกาศมากกว่าลายลักษณ์อักษร ข้อมูล
ที่ได้รับมาจากเทศบาล/สสจ. หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกนัเชื้อโควิด-19” 

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการในการบริหารจัดการตลาดเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยมีแนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและ
ความต้องการด้วยกระบวนการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และการติดตาม  การให้ความร่วมมือกับภาครัฐใน
กระบวนการตรวจคัดกรอง 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการด้วยการวางแผนให้พ่อค้าแม่ค้า และ
ผู้ช่วยขายของในตลาด ฉีดวัคซีนป้องกัน วางแผนป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดการแพร่ระบาดในตลาด กักตัว 
ผู้เสี่ยงสูง ตามมาตรการของจังหวัดและให้ความช่วยเหลือการลดค่าเช่าแผง 50% 3) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ด้วยการสอบถาม พ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของในตลาด ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางในการวางกฎ 
ระเบียบ ตัดสินใจร่วมกัน และพิจารณายอมรับร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย พ่อค้า
แม่ค้า และผู้ช่วยขายของ ให้ความร่วมมือตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือ
มาตรการของตลาดอย่างเคร่งครัด รับการฉีดวัคซีน และจะมีป้ายแสดงการฉีดวัคซีนแขวนไว้ที ่หน้าร้าน       
เพ่ือสร้างความม่ันใจและทางผู้จัดการตลาดได้เก็บเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของทุกคนไว้เพ่ือเป็นข้อมูล ตลาด
มีระบบในการเฝ้าระวัง เช่น มีกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่เดินสำรวจในตลาด มีเสียงตามสายคอยประกาศเตือนให้
ทุกคนใสห่น้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่าง และช่วยกันสอดส่องดูแล และในกรณีท่ีมีการระบาด ทุกแผง
จะมีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของ กับผู้มาซื้อสินค้า  ป้าย QR Code ที่ให้ลูกค้าสแกน
จ่ายเงิน ลดการใช้เงินสด การใช้ตะกร้าทอนเงิน–จ่ายเงิน แทนการหยิบจับเงินด้วยมือโดยตรง 5) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล ด้วยการร่วมกันติดตามและประเมินผล โดยสื่อสารผ่านทางสื่อในทุกช่องทาง เช่น เสียงตาม
สายในตลาด ไลน์กลุ่ม สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ 6) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้วยการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนกันเอง ไลน์กลุ่มของตลาด เสียงตามสายในตลาด ไวนิล      
ป้ายประชาสัมพันธ์ และชมรมผู้ประกอบการตลาด 
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4. การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Product: P)  

จากผลการศึกษาพบว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม คือ ตลาดไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อ และสามารถ
ควบคุมป้องกันโรคได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีมาตรการที่เข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนดหรือแนวทางการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่ากระบวนการที่ได้ดำเนินการ  
มานั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้ 

ผลการดำเนินโครงการ 

- ไม่มีผู้ติดเชื้อในตลาด  
- การปรับโครงสร้างภายในตลาดเพื่อการป้องกันโรค เช่น การจัดทำแผงกั้นระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขาย     

การวางและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในตลาดสด  
- มีการบังคับใช้กฎ มาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การบังคับให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของในตลาด

ทุกคนต้องฉีดวัคซีน และนำสำเนารับรองการฉีดมาให้กับผู้จัดการตลาดเพื่อเป็นหลักฐาน 
- คนในตลาดมีความตระหนักต่อปัญหาที่เกิดข้ึนร่วมกัน รับผิดชอบดูแลซึ่งกันและกัน  
- ในชุมชนตลาดมีทีมงานและมีความตั้งในมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน ในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นร่วมกัน 
- การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างเจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด และพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขาย

ของในตลาด  
- สัมพันธภาพที่ดีภายในตลาด เนื่องจากคนในตลาดมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นส่วนใหญ่  

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า “เมื่อมีเรื่องสำคัญ ผู้จัดการตลาดก็
จะแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของในตลาดทราบทันที” 

ผู้ค้าตลาดธานินทร์ กล่าวว่า “ผู้ค้าให้ความร่วมมือกับทางตลาดเป็นอย่างดี ผู้จัดการตลาดและเจ้าของ
ตลาดก็เอาใจใส่ทุกคนในตลาด มีจุดคัดกรองและจุดป้องกันทุกจุด” 

ผู้ค้าตลาดต้นพยอม กล่าวว่า “ตลาดมีความเข้มงวด ในเรื่องของการคัดกรอง เพราะจะมีหน่วยงาน
สาธารณสุขมาตรวจสอบทุกครั้ง” 

ผู้ชื้อของตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า  
“1) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในตลาด  
2) ทำที่ล้างมือ/ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์/จุดวัดอุณหภูมิ  
3) ผู้มาใช้บริการที่ตลาดต้องใส่แมส ถ้าไม่ใส่ให้อยู่ด้านนอกตลาดหรือให้เงินกับคนที่อยู่ทางเข้าไปซื้อ

หน้ากากอนามัยมาให้  
4) โอนเงินผ่านทาง QR code แทนการใช้เงินสด   
5) ล้างตลาด/ พ่นฆ่าเชื้อ  
6) เวลาที่ซื้อของให้ใส่ถุงมือ หรือใช้คีมคีบแทนหยิบจับโดยตรง 
7) การจัดทำแผงกั้น ระหว่างพ่อค้าแม่ค้า กับผู้ซื้อ  
8) แผงก้ันห้องน้ำ  
9) เจ้าหน้าที่/ พ่อค้าแม่ค้า ที่คอยย้ำในการปฏิบัติตนของผู้มาจ่าย โดยไม่ขายสินค้าให้ ไม่ให้เข้าตลาด” 
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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการในตลาด  

- การใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  
- การปิดบังข้อมูลของคนท่ีมีภาวะเสี่ยงและคนที่ไม่ได้แจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง 
- การไม่เข้มงวดกับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากและมาซื้อของในตลาดสด โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มาใช้

บริการทั่วไปเนื่องจากตลาดไม่เข้มงวดต่อบุคคลภายนอกท่ีมาใช้บริการ 
- ค่าใช้จ่ายในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เช่น เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ และหน้ากากอนามัย ยังมี

ราคาที่แพง 

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อมีราคาแพง เช่น เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือมีราคาแพง หรือปัญหาผู้ที่เข้ามาซื้อของในตลาดไม่สวมหน้ากากอนามัย” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ กล่าวว่า “ความร่วมมือในการใส่แมส ที่ไม่ต่อเนื่อง 100% บางคนเอามา
ห้อยที่คาง ใส่ห้อยใต้จมูก ความผูกพันของคนที่มาจ่ายตลาด รู้จักกับพ่อค้าแม่ค้า ทำให้ต้องมาพูดคุยกันใน
ตลาดนาน มากกว่าจะมาซื้อของ และการปิดบังข้อมูลของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด” 

ผู้จัดการตลาดต้นพยอม กล่าวว่า “หลงลืมเรื่องสวมหน้ากากอนามัย” 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

1) การบังคับการฉีดวัคซีน โดยภาครัฐต้องบังคับให้ทุกคนฉีดวัคซีน ถ้าไม่มีฉีดวัคซีนจะต้องมีความผิด 
และถูกลงโทษ 

2) ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ชุมชนตลาดมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโควิดใน
ตลาดเช่น การคัดกรอง จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย แจกให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่  

สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้จัดการตลาดธานินทร์ ที่กล่าวว่า “คาดหวังให้นโยบายของภาครัฐมันดีขึ้น
กว่าเดิม เรื่องของการฉีดวัคซีน เศรษฐกิจการค้าขายขึ้น” 

ผู้ค้าตลาดประตูเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า “ขอให้เทศบาลนครเชียงใหม่มาติดตาม ดูแล ตรวจสอบ อย่าง
ต่อเนื่อง และให้รัฐบาลนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะประชาชนสามารถรับรู้และทราบถึงการ
ปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง” 

ผู้ค้าตลาดต้นพยอม ที่กล่าวว่า “ต้องจัดการสถานการณ์เร็วขึ้น ทุกวันนี้มีความล่าช้า แต่เข้าใจแต่ละ
หน่วยว่ามีความยากในการจัดการ การฉีดวัคซีน กระจายให้ทั่วถึงประชาชนเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ไปถึงกลุ่มที่ใหญ่
ขึ้นไป เรื่องของการบูรณาการ การช่วยเหลือต่าง ๆ การแนะนำเรื่องการขายนอกเหนือจากการขายในตลาด
ปกต”ิ 

ผู้ค้าตลาดประตูเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า “รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพดีมาบริการประชาชน ให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพของวัคซีน และหยุดดอกเบี้ยเงินกู้ต่าง ๆ โดยขอให้รัฐบาลคงอัตราดอกเบี้ย” 

ผู้จัดการตลาดประตูเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า “คาดหวังให้การควบคุมจากภาครัฐสามารถเกิดขึ้นครอบคลุม 
เกิดผลเป็นทางการปฏิบัติที ่ชัดเจน และทุกคนต้องป้องกันตนเอง ด้วยการใส่แมส ล้างมือ ปฏิบัติตัวอย่าง
ต่อเนื่อง” 
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จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าบริบทของชุมชนตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ มีบริบทเหมือนชุมชน
ตลาดทั่วไป คือ กลุ่มคนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เพ่ือมาค้าขาย จับจ่ายซื้อของ ซึ่งมีความแออัดของคน
ต่อพ้ืนที่ บริบทของตลาดการบริหารจัดการซึ่งอยู่ในอำนาจของเจ้าของตลาด โดยสั่งการผ่านผู้จัดการตลาด ซึ่ง
ได้คำแนะนำ มาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 จากสำนักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และในตลาดมีคณะกรรมการ
บริหารตลาดที่เป็นผู้แทนจากพ่อค้าแม่ค้า ร่วมเข้ามาบริหารงานด้วย   

ตลาดเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่คนมาใช้บริการจำนวนมาก  
แต่ตลาดมีการจัดระเบียบพ้ืนที่โซนต่าง ๆ ภายในตลาด ที่มีความพร้อม สุขลักษณะและความสะอาดของตลาด 
มีระบบในการจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดเวลาปิด–เปิด ที่เอ้ือต่อการทำความสะอาด คือ ตลาดต้นพยอมและ
ตลาดธานินทร์ สำหรับตลาดประตูเชียงใหม่ไม่มีการกำหนดเวลาปิด–เปิด ที่เอื้อต่อการเกิดโรค เพราะไม่ได้ทำ
ความสะอาดตลาดอย่างต่อเนื่อง  

ตลาดมีการตื่นตัวในการป้องกันตนเอง มีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กำหนดทางเข้าออกตลาดทาง
เดียว โดยจัดทำเชือกก้ัน จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิทางเข้า–ออก  

กระบวนการสื่อสารภายในตลาด มีกลุ่มไลน์พ่อค้าแม่ค้าตลาด ภาคีเครือข่ายตลาด เสียงตามสายใน
ตลาดที่สามารถแจ้งข่าวบอกกล่าวกันได้อย่างทันที  

ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนตลาด ให้การยอมรับและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการ
จัดการตลาดและเจ้าของตลาดมีอำนาจในการสั่งการ และมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว ระบบการดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการในการบริหารจัดการตลาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมี
แนวทางปฏิบัติประกอบด้วย 6 ขั ้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ             
โดยกระบวนการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และการติดตาม การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในกระบวนการ 
คัดกรอง 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินการ  ด้วยการวางแผนให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วยขายของใน
ตลาด ฉีดวัคซีนป้องกัน วางแผนป้องกันและแก้ไข กรณีเกิดการแพร่ระบาดในตลาด กักตัวผู้เสี ่ยงสูงตาม
มาตรการของจังหวัดและให้ความช่วยเหลือการลดค่าเช่าแผง 50% 3) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้วยการ
สอบถามพ่อค้าแม่ค้า ผู้ช่วยขายของในตลาด ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการวางกฎ ระเบียบ ตัดสินใจ
ร่วมกัน และพิจารณายอมรับร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย พ่อค้าแม่ค้า และผู้ช่วย
ขายของ ให้ความร่วมมือ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรการของตลาด
อย่างเคร่งครัด รับการฉีดวัคซีน และจะมีป้ายแสดงการฉีดวัคซีน แขวนไว้ที่หน้าร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจและ
ทางผู้จัดการตลาดได้เก็บเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของทุกคนไว้เพื่อเป็นข้อมูล  ตลาดมีระบบในการเฝ้าระวัง 
เช่น มีกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่เดินสำรวจในตลาด มีเสียงตามสายคอยประกาศเตือนให้ทุกคนใส่หน้ากาก
อนามัย ล้างมือ รักษาระยะทาง และช่วยกันสอดส่องดูแล ในกรณีที่มีการระบาด ทุกแผงจะมีฉากพลาสติกใส
กั้นระหว่างแม่ค้า พ่อค้า ผู้ช่วยขายของ กับผู้มาซื้อสินค้า ป้าย QR Code ที่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงิน ลดการใช้
เงินสด การใช้ตะกร้าทอนเงิน–จ่ายเงิน แทนการหยิบจับเงินด้วยมือโดยตรง 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ด้วยการร่วมกันติดตามและประเมินผล โดยสื่อสารผ่านทางสื่อในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายในตลาด     
ไลน์กลุ่ม สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ และ 6) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้วยการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนกันเอง ไลน์กลุ ่มของตลาด เสียงตามสายในตลาด ไวนิล               
ป้ายประชาสัมพันธ์ และชมรมผู้ประกอบการตลาด 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จัดการได้ดี: ตลาดในประเทศไทย 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ที่จัดการได้ดีของตลาดใน
ประเทศไทยที่ไดจ้ากการถอดบทเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งตลาดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมืองแออัด ดังนั้นรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ของตลาดในประเทศไทย จึงใช้รูปแบบเดียวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จัดการได้ดีของชุมชนเมืองแออัด แต่ต้องมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทตลาด ซึ่งผู ้วิจัยได้นำเสนอรายละเอียด
ดังกล่าวในส่วนถัดไป 

สรุปรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จัดการได้ดี: ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย   

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ที่จัดการได้ดี ของชุมชน
เมืองแออัดในประเทศไทยซึ่งได้จากการถอดบทเรียนชุมชนเมืองแออัดและตลาดในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model ซึ่งสรุปได้ดังภาพที่ 20 

 

 

 
ภาพที่ 20 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จัดการได้ดี: ชุมชนเมืองแออัด

ในประเทศไทย ตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด: 3 รูปแบบที่จัดการได้ดี 

จากการถอดบทเรียนชุมชนเมืองแออัดและตลาดที่จัดการได้ดี ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดข้างต้น มุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหากชุมชนมีความเข้มแข็ง จะดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดได้รวดเร็วและ   
ใช้ทรัพยากรน้อย แต่ถ้าชุมชนไม่เข้มแข็งจะทำให้ชุมชนใช้ทรัพยากรมาก อย่างไรก็ตามการป้องกันและควบคุม
การระบาดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรค ในกรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก และโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย        
แต่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อาจมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้เสนอรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทยออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) กรณีโรคระบาดที่มีความ
รุนแรงมากในชุมชนเมืองแออัด (ภาพที่ 21) และ 2) กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็ว ใน
ชุมชนเมืองแออัด (ภาพที่ 22) โดยคำนึงถึงกรณีที่มีวัคซีนและไม่มีวัคซีน ซึ่งกรณีที่มีวัคซีนรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ต้องเพ่ิมเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ได้แก่ การจัดหาวัคซีน การกระจายวัคซีน การให้บริการวัคซีน การให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนให้กับคนในชุมชน การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัคซีนของชุมชน การเฝ้า
ระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน และการดำเนินการกรณีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับวัคซีน  

นอกจากนี้ตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเมืองแออัด ต้องมีการดำเนินการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทตลาด ดังนั้นจึ งได้พัฒนารูปแบบการป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคในตลาดขึ้น (ภาพที่ 23) ซึ่งรายละเอียดขององค์ประกอบสำคัญของทั้ง 3 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น (ตัวอักษรสีดำ) มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบที่ได้หลังจากการนำไปทดสอบความเป็นไปได้ 
ดังภาพที ่24-26 (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)  
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ภาพที่ 21 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: 
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก 
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ภาพที ่22 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: 
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย 
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ภาพที่ 23 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด 
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14.3 การทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19      
ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

การทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19      
ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดครั้งนี้ โดยการสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 
120 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักการแพทย์ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ระบาดวิทยา 
อสส./อสม. ผู้นำชุมชน คนในชุมชน เจ้าของตลาด ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารจัดการตลาด เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตลาด พ่อค้าแม่ค้า และผู้ซื้อ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด สามารถนำเสนอได้ดังนี้ 

14.3.1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

14.3.2 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชน
เมืองแออัดและตลาด 

14.3.1 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

จากการนำรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบด้วย   
3 รูปแบบ คือ 1) กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมากในชุมชนเมืองแออัด 2) กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรง
น้อย แพร่กระจายเร็วในชุมชนเมืองแออัด และ 3) กรณีโรคระบาดในตลาดไปทดสอบความเป็นไปได้ สามารถ
สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ดังตารางที ่61 
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ตารางท่ี 61 สรุปประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด 

รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

1. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน 

• การแบ่งระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมสาระสำคัญในประเด็นดังนี้ 
o กำหนดโครงสร้างการทำงานท่ีชัดเจน  
o มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน  

o ต้องมีระบบที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงพ้ืนที่ตรง 

o มอบหมายหน้าที่ตามกรอบการปฏิบัติงาน 

o ระบบการสื่อสารชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ เวลาและ 
สถานที่นั้น   

o ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

o มาตรการสอดคล้องกับสถานการณ์ 
o มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

• ให้นำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
มาใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยหน่วยงานที่ควรเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน 

2. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร (คน เงิน ของ) 

 

• การบริหารจัดการทรัพยากรในภาพรวมมีความเหมาะสม  

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
o การมีข้อมูลทะเบียนทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

o การดูแลรักษาผู้ป่วยจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง เช่น สธ. อปท. โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม  

คน • มีความเหมาะสม 
เงิน • มีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
o ควรมีการเตรียมงบประมาณในการเตรียมสถานที่ในชุมชน 

ของ • มีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมสาระสำคัญคือ การกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้ 
o สธ. ควรรับผิดชอบหลักในการเตรียมความพร้อม ห้องอภิบาล

ผู้ป่วยหนัก ยารักษาโรคระบาด เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับดูแลผู ้ป่วยหนัก ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 
โรงพยาบาลสนาม 

o สธ. ควรรว่มมือกับโรงพยาบาลเอกชนและโรงแรมในการจัดตั้ง 
Hospitel 
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ตารางท่ี 61 (ต่อ) 

รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

 o สธ. ควรร่วมมือกับ อปท. ในการจัดตั้ง สถานที่กักตัวในชุมชน เช่น 
ศาลาเอนกประสงค์ และวัด โดยสถานที่กักตัวในทุกชุมชนต้องมี
ความพร้อม มีระบบการบริหารจัดการที ่ช ัดเจนและมีข้อตกลง
ร่วมกัน 

o สธ. ควรร่วมมือกับ อปท. ในการจัดตั้งจัดตั้งระบบดูแลกักตัวที่บ้าน  
3. การกำหนดและกำกับ

การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค  

• การกำหนดและกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้  
o การทำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน 

4. การสื่อสารและการ
เผยแพร่ข้อมูล 

• มีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมสาระสำคัญในประเด็นดังนี้ 
o การสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้อง ควรเป็นหน้าที ่ของ สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) สมาชิกสภาเทศบาล 
(ส.ท.) ประธาน อสม. และผู้นำชุมชน 

o เพิ่มช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง (เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว กลุ่มไลน์ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และอ่ืน ๆ) 

o ข้อมูลที่ได้รับจาก ส.ก. ส.ข. ส.ท. ประธาน อสม. และผู้นำชุมชน มี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

o การสกัดกั ้นข่าวปลอม (fake news) ควรมีการยกตัวอย่างข่าว
ปลอม เช่น ผลข้างเคียงของวัคซีน 

o ควรจัดหาล่ามให้ครอบคลุมภาษาท่ีคนต่างด้าวใช้ เช่น พม่า ไทใหญ่ 
5. คนในชุมชนเมืองแออัด • มีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมสาระสำคัญในประเด็นดังนี้  
o สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม 

o จัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษา เช่น ให้คำปรึกษาทางไลน์ ทางโทรศัพท์ 
• ผู้นำชุมชน อสม. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการป้องกัน ควบคุมโรค 

6. การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลชุมชน 

• การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในภาพรวมมีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมระบบฐานข้อมูลต่อไปนี้ 
o จัดทำฐานข้อมูลคนในชุมชน รวมไปถึงกลุ่มคนที่ทำงานในชุมชนและ

ประชากรแฝง 

o จัดทำฐานข้อมูลพื้นที่นอกชุมชน เขตเศรษฐกิจที่มีผู้พักอาศัยน้อยแต่
มีตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง  

• จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (big data) รวมข้อมูลทั้งหมด
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้ได้ง่าย 
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ตารางท่ี 61 (ต่อ) 

รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

7. Context: บริบท • บริบทเกี่ยวกับทุนชุมชน ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o กรณีที่มีทางเข้า-ออกหลายทาง ควรกำหนดพื้นที่เข้า-ออก และมี
การกำกับดูแล 

• บริบทเกี่ยวกับทุนจากภายนอก ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้  

o บุคคลจากภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน ควรเพิ่มเติม ผู้แทน
ประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง (เช่น สส. สจ.) อาจารย์ นักศึกษา 

8. Input: ปัจจัยนำเข้า • มิติหลัก ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o ประธาน/ผู้นำชุมชน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว  

• มิติสนับสนุน ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o 4 M ควรบริหารจัดการให้มีความพอเพียงและพร้อมใช้ 
9. Process: กระบวนการ • กระบวนการในภาพรวมมีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
o มีแผนเผชิญเหตุและจัดอบรมการใช้แผน 

o สร้างบุคคลต้นแบบที่ดีในการป้องกันโรค 

o สร้างพ้ืนที่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
• พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 

10. Product: ผลผลิต • ผลผลิต (output) ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้  

o ได้แผนข้อมูลผู้ติดเชื้อในชุมชนเบื้องต้น 

o เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น 

o เกิดพลังในครอบครัว ชุมชน และสังคม 

o คนในชุมชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้มแข็งมากขึ้น 

• ผลลัพธ์ (outcome) มีความเหมาะสม 
• ผลกระทบ (impact) ในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมสาระสำคัญในประเด็นดังนี้  

o รูปแบบ New normal: สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง 

o ใช้ระบบ Online ในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน    
o วิถีชุมชนเปลี่ยน: ลดการมั่วสุม อบายมุข ความรุนแรงในครอบครัว

และในชุมชน การออกนอกบ้าน ใส่ใจและรักสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 61 (ต่อ) 

รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

 • ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่นข้ึน 

11. การจัดหาวัคซีน • มีความเหมาะสม 
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o เปิดให้ อปท. จัดหาวัคซีนเองได้ 
12. การกระจายวัคซีน • การกระจายวัคซีนในภาพรวมมีความเหมาะสม  

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
o เร่งรัดให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง (universal vaccination) 

ในทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ 
13. การให้บริการวัคซีน • มีความเหมาะสม 
14. การใหค้วามรู้และสร้าง

เข้าใจเรื่องวัคซีนให้กับ
คนในชุมชน 

• มีความเหมาะสม 
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
• สร้างความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนให้กับคนในชุมชน 

15. การจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลวัคซีนของ
ชุมชน 

• มีความเหมาะสม 

16. การเฝ้าระวังติดตาม
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ภายหลังได้รับวัคซีน 

• มีความเหมาะสม 

17. กรณพีบเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ภายหลังได้รับ
วัคซีน 

• มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 61 (ต่อ) 

รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด 
ประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 

1. Context: บริบท • บริบทเกี่ยวกับทุนภายใน มีความเหมาะสม 

• บริบทเกี่ยวกับทุนภายนอก มีความเหมาะสม 

• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 
o ภาครัฐมีระบบและช่องทางในการสื่อสารกับผู้ประกอบการที่ชัดเจน 

2. Input: ปัจจัยนำเข้า 
 

• มิติหลัก มีความเหมาะสม  
• มิติสนับสนุน มีความเหมาะสม  

3. Process: กระบวนการ • กระบวนการในภาพรวมมีความเหมาะสม  
• ควรเพิ่มเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o ควรมีแผนเผชิญเหตุและจัดอบรมการใช้แผน 

o ควรจัดทำโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายตลาด 

o หากปิดตลาดในกรณีที ่พบการระบาดแบบเป็นกลุ ่มก้อน ควรมี
มาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ 

- มีช่องทางในการระบายสินค้าที่เน่าเสียง่าย 

- จัดหาพ้ืนที่ให้จำหน่ายสินค้าชั่วคราวสำหรับผู้ค้าที่ไม่ติดเชื้อ 
4. Product: ผลผลิต • ผลผลิต (output), ผลลัพธ์ (outcome) และ ผลกระทบ (impact) มี

ความเหมาะสม  
• ควรเพ่ิมเติมประเด็นสำคัญดังนี้ 

o ตลาดวิถีใหม่ เช่น การสั่งสินค้าออนไลน์ทางกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก การ
สั่งสินค้าล่วงหน้า และบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน 

o ความสัมพันธ์ภายในตลาดระหว่างผู้บริหารตลาดและผู้ค้าดีข้ึน 
 

14.3.2 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชน
เมืองแออัดและตลาด 

จากการทดสอบความเป็นไปได้พบว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มี
ความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัดและตลาด ที่มีความเหมาะสมการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
โควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ 1) กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมากในชุมชนเมือง
แออัด 2) กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็วในชุมชนเมืองแออัด และ 3) กรณีโรคระบาดใน
ตลาด ได้มาจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ดังภาพที ่24-26
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หรือ ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
EOC 
o ระดับประเทศ 
o ระดับจังหวดั  
o ระดับอำเภอ/เขต  
o ระดับตำบล/แขวง 
o ระดับชุมชน 

 
 
 
 
• การบริหารจัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ)  
o มีทะเบียนทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
o ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย: สธ. อปท. โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม 
คน: อัตรากำลังเพียงพอ มีสมรรถนะและศักยภาพ 
o บุคลากรสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก 
o ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน  
o อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 
เงิน: เพียงพอ 
o งบประมาณในการเตรียมคนและของ และเตรียมสถานที่ในชุมชน  
ของ: เพียงพอและพร้อมใช้ 
o ห้อง ICU (สธ.) 
o ยารักษาโรคระบาด (สธ.) 
o เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก เช่น High flow oxygen (สธ.) 
o Personal Protective Equipment (PPE) (สธ.) 
o โรงพยาบาลสนาม (สธ.) 
o Hospitel (สธ. โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม) 
o Community isolation ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาวัด (สธ. อปท.)  
o Home isolation ที่ทำการชุมชน เช่น ชุมชนหัวฝาย ชุมชนกำแพงงาม (สธ. อปท.) 

 

ICS 

o กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

o กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)  

o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
o ชุมชน 
o ภาคเอกชน 

 

EOC/ICS 

o กำหนดโครงสร้างการทำงานท่ีชัดเจน 
o มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
o ระบบมีความชัดเจนและเชื่อมโยงถึงพื้นที่ 
o มอบหมายหน้าทีต่ามกรอบการปฏิบัติงาน 
o ระบบการสื่อสารชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ เวลา และสถานท่ี 
o ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
o มาตรการสอดคล้องกับสถานการณ ์
o มีระบบฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงทุกภาคส่วน 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

 

 

• การกำหนดและกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
o ทำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน 
o Universal prevention 
o DMHTTA, VUCA 
o คัดกรอง ค้นหาเชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ ส่งต่อผู้ติดเชื้อ 
o ปิดสถานที่เสี่ยง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
o มาตรการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

• การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล 
o สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน)  
o มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง (เสียงตามสาย หอกระจายข่าว กลุ่มไลน์ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์      

สื่อออนไลน์ และอ่ืน ๆ ) 
o สื่อสารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  
o ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ส.ก. ส.ข. ส.ท. ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน) 
o ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค 
o สกัดกั้นข่าวปลอม (fake news) (มีการยกตัวอย่างข่าวปลอม เช่น ผลข้างเคียงของวัคซีน) 
o จัดหาล่าม (ครอบคลุมภาษาที่คนต่างด้าวใช้ เช่น พม่า ไทใหญ่) 

• คนในชุมชนเมืองแออัด 
o สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม 
o สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
o สร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  
o จัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษา เช่น ให้คำปรึกษาทางไลน์ ทางโทรศัพท์ 
o ผู้นำชุมชน อสส./อสม. เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน ควบคุมโรค 

• การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน 
o ฐานข้อมูลคนในชุมชน กลุ่มคนทำงานในชุมชน แรงงานต่างด้าว แรงงานผิดกฎหมาย ประชากรแฝง 
o ฐานข้อมูลโครงสร้างชุมชนและแกนนำชุมชน  
o ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 608 ในชุมชน  
o ฐานข้อมูลโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน  
o ฐานข้อมูลระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 
o ฐานข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายชุมชน ฐานข้อมูลครัวเรือน 
o ฐานข้อมูลพ้ืนที่นอกชุมชน เขตเศรษฐกิจที่มีผู้พักอาศัยน้อยแต่มีตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง  
o ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (big data) รวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้ได้ง่าย 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

องค์ประกอบพื้นฐานในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตาม CIPP Model 
Context: บริบท 

ทุนชุมชน 
• คน: มีผู้นำจัดตั้ง ผู้นำธรรมชาติ ทีมงานเข้มแข็ง 
• มีการสร้างคน/ทีมงาน 
•  มีองค์ความรู้/ภูมิปัญญา 
•  มีทักษะที่หลากหลายในการจัดการตนเองของชุมชน 
•  วิถีชุมชน วัฒนธรรมชุมชน การดูแลแบ่งปันในชุมชน 
•  มีความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน 
• มีเครือข่ายภายในชุมชน 
• มีจิตอาสา/จิตสาธารณะในชุมชน 
• มีเงิน: กองทุนชุมชน 
• มีทุนทางกายภาพ: มีพ้ืนที่สาธารณะ มีทางเข้าออกทางเดียว 
• กรณีมีทางเข้า-ออกหลายทาง กำหนดพื้นที่เข้า-ออก และกำกับดูแล  

ทุนจากภายนอก 
• ภาครัฐ: ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น สำนักงานเขต/เทศบาล สาธารณสุขชุมชน/สสอ. รพ.สต. สถาบันการศึกษา 

ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง (เช่น สส. สจ.) ผู้เชี่ยวชาญ อสส./อสม. อาจารย์ นักศึกษา 
• ภาคเอกชน 
• ภาคประชาสังคม: มูลนิธิ องค์กร สาธารณประโยชน์ ชมรมแพทย์  
• จิตอาสา: ภาครัฐ จิตสาธารณะ 
•  สังคมแห่งการแบ่งปัน 
 
Input: ปัจจัยนำเข้า 
มิติหลัก: สร้างให้เกิดการขับเคลื่อนที่ราบรื่น รวดเร็ว ได้ผลตามเป้าประสงค์ 
• ประธาน/ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง: รู้จักลูกบ้านอย่างดี พูดจาเด็ดขาด สื่อสารแบบถึงลูกถึงคน มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

• เครือข่ายที่เข้าร่วม: สาธารณสุข + สำนักงานเขต/เทศบาล + วัด + สื่อมวลชน + มูลนิธฯิ มีเครือข่ายที่เคย
ทำโครงการในพ้ืนที่มาก่อน จึงง่ายต่อการเรียกทีมและไว้วางใจ  

• สกัดการเคลื่อนที่-จำกัดการเข้าออก ลดค่าใช้จ่าย ลดเชื้อ 
• เสริมความรู้-ส่งข่าว-เก็บและรายงานข้อมูล 
• รวดเร็ว-ต่อเนื่อง-ทำเป็นทีม-วางใจกัน 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

 

มิติสนับสนุน: การบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ 

• นโยบายชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้จริง: ระดับประเทศ จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ชุมชน 
•   4 M (คน เงิน ของ การบริหารจัดการ) มีความเพียงพอและพร้อมใช้ 

o ทีม (ส่วนกลาง-คนทำ-คนวางแผน) บุคลากรสุขภาพ ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อในชุมชน 
o เงินช่วยเหลือ และลดค่าใช้จ่าย 
o ยาและเวชภัณฑ์ สถานที่กักตัวในชุมชน (เช่น วัด สถานศึกษา สนามกีฬา) การกักตัวที่บ้าน 
o กลไกการจัดการของชุมชนทั้งภายในและภายนอก 

• ระบบความช่วยเหลือ การคัดกรอง การค้นหา การแยก การกักตัว การเฝ้าระวัง การรักษา การส่งต่อผู้ติดเชื้อ 
รถตรวจหาเชื้อเคลื่อนที่ รถรับส่งผู้ติดเชื้อ 

 
Process: กระบวนการ 
• มีแผนเผชิญเหตุและจัดอบรมการใช้แผน  
• สร้างกลุ่มคนของชุมชนทำงานในพื้นท่ี  
• พัฒนาเด็กและเยาวชนแกนนำ 
• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
• สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
• สร้างจิตอาสา 
• สร้างค่านิยมร่วมกัน 
• สร้างบุคคลต้นแบบที่ดีในการป้องกันโรค 
• สร้างพ้ืนที่ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
• พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน 
 • บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 • มีแผนสำรองเสมอ 
 • การให้ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี พัฒนาทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
 • ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
 • มีระบบการจัดการการป้องกันและควบคุมโรคระบาดแบบครบวงจร: ป้องกัน (Prevent) ค้นหา (Detect) 

ตอบโต้ (Respond) 
 • นำหลักการ PDCA มาใช้ในชุมชน 
 • บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและสกัดคนแปลกหน้า 
 • ย้ายผู้ติดเชื้อออกอย่างรวดเร็ว 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

 
 

 

Product: ผลผลิต 

ผลผลิต (output) 
•  ควบคุมโรคระบาดได้ 
•  ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชวีติ 
•  เกิดทีมเชิงรุกของชุมชน 
•  เกิดระบบการค้นหา-ช่วยเหลือ 
•  รูปแบบประชาสัมพันธ์และเติมความรู้การป้องกันตนเอง 
•  ประชาชน/ชุมชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองมากข้ึน 
•  ได้ฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อในชุมชนเบื้องต้น 
•  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมากขึ้น 
•  เกิดพลังในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
•  คนในชุมชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมเข้มแข็งมากข้ึน 

ผลลัพธ์ (outcome) 
•  เกิดค่านิยมร่วม “เราจะปลอดภัยเมื่อทุกคนปลอดภัย” 
•  มีจิตสำนึกสาธารณะร่วมของคนในชุมชน 
•  ผู้นำชุมชน อสส. อสม. ได้รับการยอมรับมากข้ึน 
•  บุคลากรสุขภาพได้รับการยอมรับมากข้ึน 
•  ภาครัฐและท้องถิ่นได้รับการยอมรับมากข้ึน 
•  เกิดความกลมเกลียวสามัคคีของคนในชุมชน 

ผลกระทบ (impact) 
•  รูปแบบ New normal: สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง ใช้ระบบ Online ในการดำเนินชีวิต 
•  วิถีชุมชนเปลี่ยน: ลดการมั่วสุม อบายมุข ความรุนแรงในครอบครัวและในชุมชน การออกนอกบ้าน ใส่ใจ
และรักสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
•  ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่นขึ้น 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

 

• การจัดหาวัคซีน 
o จัดสรรงบประมาณ 
o เข้าร่วมเครือข่ายองค์กรสนับสนุนวัคซีน  
o เปิดโอกาสให้ อปท. จัดหาวัคซีนได้เอง 

• การกระจายวัคซีน 
o การจัดลำดับความสำคัญในการให้วัคซีน 

- กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะแพร่เชื้อมาสู่ชุมชน: คนส่งของ ขับรถรับจ้าง แทกซี่ ผู้ให้บริการทางเพศ (sex workers) 
- กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อ: บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่ม 608 

o เร่งรัดให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วที่สุด  
o เร่งรัดให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างท่ัวถึง (universal vaccination) ในทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ 

• การให้บริการวัคซีน 
o สถานที่ให้บริการ 
o เข้าไปฉีดในพ้ืนที่: ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มีรายได้ ไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ โดยกำหนดวันและ

ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
o การเตรียมบุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. ผู้นำชุมชน สำหรับให้บริการวัคซีน 
o PPE สำหรับให้บริการฉีดวัคซีน 

• การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อม่ันเรื่องวัคซีนให้กับคนในชุมชน 
o ประสิทธิภาพของวัคซีน 
o อาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน 
o สกัดกั้นข่าวปลอม (fake news) เกี่ยวกับวัคซีน  

• การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัคซีนของชุมชน 
o จำนวนผู้ได้รับวัคซีน ชนิดวัคซีน 
o เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 

• การเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 
o ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (existing Adverse Events Following Immunization [AEFI] surveillance) 
o ระบบติดตามความปลอดภัยเชิงรุก (active surveillance system for vaccine) 
o การเฝ้าระวังกลุ่มอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน (adverse event of special interest)  
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด: 
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก (ต่อ) 

 

 

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีดำ     คือ องค์ประกอบของรูปแบบก่อนนำไปทดสอบความเป็นไปได้ 
          ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ องค์ประกอบเพ่ิมเติมหลังจากนำรูปแบบไปทดสอบความเป็นไปได้ 
 

ภาพที่ 24 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับ 
ชุมชนเมืองแออัด: กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีพบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 
• ปรึกษาแพทย์ เพื่อการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีภาวะโรคทางกายก่อน แต่ควรหลีกเลี่ยง

การตรวจสืบค้นโดยไม่จำเป็น (over-investigation) หรือการต้องนอนโรงพยาบาล แต่ต้องพอเหมาะที่จะทำ
ให้ไม่พลาดการวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคจริง 

• ควรให้การดูแลรักษาโดยไม่มีการตีตราว่ากล่าว หรือทำให้ผู้ทีมีอาการรู้สึกไม่ดี และควรมีสหสาขาช่วยกัน
ดูแล 

• ในระหว่างที่ให้การรักษาดูแล ควรให้ความม่ันใจกับคนไข้เรื่องอาการที่เกิดข้ึนว่าอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้ และ
ส่วนใหญ่จะดีข้ึนภายในเวลาไม่นาน โดยไม่มีอันตราย เพ่ือลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย 

• ทันทีท่ีผู้ป่วยอาการดีขึ้น ควรสนับสนุนให้กลับไปปฏิบัติงานหรือภารกิจได้ตามปรกติ และให้กำลังใจ 
• รายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน กรมควบคุมโรค (AEFI-

DDC) โดยรายงานที่ https://e-reports.doe.moph.go.th/aefi/ หรือ ส่งแบบสอบสวนโรค AEFI1/AEFI2 
ทางอีเมล์ doe_cd@ddc.mail.go.th 

• ไม่จำเป็นต้องระงับการฉีดวัคซีนในวันนั้น หรือในลอตนั้นๆ 
• การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  
o บาดเจ็บไม่รุนแรง/บาดเจ็บต่อเนื่อง 
o เสียอวัยวะ/พิการ 
o เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็ว 

 

สำหรับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมือง
แออัด ในกรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อยแต่แพร่กระจายได้รวดเร็ว จากการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป
ทดสอบความเป็นไปได้พบว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด
ทั้งในกรณีที่โรคระบาดมีความรุนแรงมากและมีความรุนแรงน้อยแต่แพร่กระจายเร็ว เป็นรูปแบบเดียวกัน
เพียงแต่การจัดลำดับการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 มีความแตกต่างกัน 
โดยมุ่งเน้นการกำหนดและกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค การสื่อสารและการเผยแพร่
ข้อมูล และคนในชุมชนเมืองแออัดต้องมีส่วนร่วม มีความตระหนัก มีค่านิยมร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ต่อตนเองและครอบครัว และมีผู้นำชุมชน อสส./อสม. เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและควบคุมโรค (ภาพที่ 
25) 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หรือ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident Command System: ICS) 
EOC 
o ระดับประเทศ 
o ระดับจังหวดั  
o ระดับอำเภอ/เขต  
o ระดับตำบล/แขวง 
o ระดับชุมชน 

 
 
 
 
 
• การกำหนดและกำกับการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค 
o ทำข้อตกลงร่วมกันในชุมชน 
o Universal prevention 
o DMHTTA, VUCA 
o คัดกรอง ค้นหาเชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและผูต้ิดเชื้อ ส่งต่อผู้ตดิเชื้อ 
o ปิดสถานที่เสี่ยง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
o มาตรการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

• การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูล 
o สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) สมาชิกสภาเขต (ส.ข.) สมาชิกสภาเทศบาล 

(ส.ท.) ประธาน อสม. ผูน้ำชุมชน)  
o มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง (เสียงตามสาย หอกระจายข่าว กลุ่มไลน์ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์     

สื่อออนไลน์ และอ่ืน ๆ)  
o สื่อสารความเสี่ยงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
o ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (ส.ก. ส.ข. ส.ท. ประธาน อสม. ผู้นำชุมชน) 
o ให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค 
o สกัดกั้นข่าวปลอม (fake news) (มีการยกตัวอย่างข่าวปลอม เช่น ผลข้างเคียงของวัคซีน) 
o จัดหาล่าม (ครอบคลุมภาษาที่คนต่างดา้วใช้ เชน่ พมา่ ไทใหญ่) 

• คนในชุมชนเมืองแออัด 
o สร้างความตระหนักและค่านิยมร่วม 
o สร้างความรบัผิดชอบต่อสังคม 
o สร้างความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  
o จัดตั้งกลุ่มให้คำปรึกษา เชน่ ให้คำปรึกษาทางไลน์ ทางโทรศัพท์ 
o ผู้นำชุมชน อสส./อสม. เปน็แบบอย่างที่ดีในการป้องกัน ควบคมุโรค 
 

ICS 
o กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

o กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปภ.)  

o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
o ชุมชน 
o ภาคเอกชน 

 

EOC/ICS 
o กำหนดโครงสร้างการทำงานท่ีชัดเจน 
o มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
o ระบบมีความชัดเจนและเชื่อมโยงถึงพื้นที่ 
o มอบหมายหน้าทีต่ามกรอบการปฏิบัติงาน 
o ระบบการสื่อสารชัดเจนและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ เวลา และสถานท่ี 
o ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
o มาตรการสอดคล้องกับสถานการณ ์
o มีระบบฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงทุกภาคส่วน 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองแออัด:  
กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็ว (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ตัวอักษรสีดำ คือ องค์ประกอบของรูปแบบก่อนนำไปทดสอบความเป็นไปได ้
 ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ องค์ประกอบเพิ่มเตมิหลังจากนำรูปแบบไปทดสอบความเป็นไปได้ 

ภาพที่ 25 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับ 
ชุมชนเมืองแออัด: กรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อย แพร่กระจายเร็ว 

 

 

• การบริหารจัดการทรัพยากร (คน เงิน ของ)  
o มีทะเบียนทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
o ความร่วมมือในการดูแลรักษาผู้ป่วย: สธ. อปท. โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม 
คน: อัตรากำลังเพียงพอ มีสมรรถนะและศักยภาพ 
o บุคลากรสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก 
o ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน  
o อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 
เงิน: เพียงพอ 
o งบประมาณในการเตรียมคนและของ และเตรียมสถานที่ในชุมชน  
ของ: เพียงพอและพร้อมใช้ 
o ห้อง ICU (สธ.) 
o ยารักษาโรคระบาด (สธ.) 
o เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก เช่น High flow oxygen (สธ.) 
o Personal Protective Equipment (PPE) (สธ.) 
o โรงพยาบาลสนาม (สธ.) 
o Hospitel (สธ. โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม) 
o Community isolation ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาวัด (สธ. อปท.)  
o Home isolation ที่ทำการชุมชน เช่น ชุมชนหัวฝาย ชุมชนกำแพงงาม (สธ. อปท.) 

• การจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน 
o ฐานข้อมูลคนในชุมชน กลุ่มคนทำงานในชุมชน แรงงานต่างด้าว แรงงานผิดกฎหมาย ประชากรแฝง 
o ฐานข้อมูลโครงสร้างชุมชนและแกนนำชุมชน  
o ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 608 ในชุมชน  
o ฐานข้อมูลโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน  
o ฐานข้อมูลระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 
o ฐานข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายชุมชน ฐานข้อมูลครัวเรือน 
o ฐานข้อมูลพ้ืนที่นอกชุมชน เขตเศรษฐกิจที่มีผู้พักอาศัยน้อยแต่มีตลาด ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง  
o ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ (big data) รวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้ได้ง่าย 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด 
 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด จะใช้รูปแบบ
เช่นเดียวกับรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดทั้งในกรณีโรค
ระบาดที่มีความรุนแรงมาก และกรณีโรคระบาดที่มีความรุนแรงน้อยแต่แพร่กระจายเร็ว รวมถึงกรณีที่มีวัคซีน
และไม่มีวัคซีน เนื่องจากตลาดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อย่างไรก็ตามการดำเนินการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคต้องเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทตลาด โดยเน้นองค์ประกอบพื้นฐานใน
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามกรอบแนวคิด CIPP Model  (ภาพท่ี 26)  
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด 

 
 
 
 

องค์ประกอบพื้นฐานในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตาม CIPP Model 
Context: บริบท 
ทุนภายใน 
• เจ้าของ/ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารตลาดให้ความสำคัญและควบคุมกำกับผู้ค้าและลูกค้าให้ปฏิบัติ

ตามมาตรการ 
• มีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจน  
• มีทุนทางกายภาพ: มีทางเข้าออกทางเดียว อากาศถ่ายเทได้ดีสะดวก มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดระยะห่าง

ระหว่างแผงขาย 
• จัดทำระเบียบข้อบังคับเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดกับผู้ค้า 
• มีจุดคัดกรองการเข้าออกตลาด 
• มีจุดคัดแยกขยะ มีถังขยะชนิดฝาปิด 
• ทำความสะอาดแผงขายและพ้ืนตลาด 
• ผู้ค้ามีระเบียบวินัยและความสัมพันธ์อันดีรักใคร่กลมเกลียว 
• ผู้ค้าใหค้วามร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีน 
ทุนจากภายนอก 
• สำนักงานเขต/เทศบาล และกรมอนามัยควบคุมกำกับตลาดให้ได้มาตรฐาน 
• ภาครัฐมีระบบและช่องทางในการสื่อสารกับผู้ประกอบการที่ชัดเจน 
• ชมรมผู้ประกอบการตลาด 
• ภาคประชาสังคม: สื่อมวลชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์  
• ภาคเอกชน 
 
Input: ปัจจัยนำเข้า 
มิติหลัก: สร้างให้เกิดการขับเคลื่อนที่ราบรื่น รวดเร็ว ได้ผลตามเป้าประสงค์ 
• เจ้าของ/ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารตลาด: รู้จักผู้ค้าอย่างดี พูดจาเด็ดขาด สื่อสารแบบถึงลูกถึงคน 
• เครือข่ายที่เข้าร่วม: สาธารณสุข + สำนักงานเขต/เทศบาล + สื่อมวลชน + มูลนิธิฯ   
• สกัดการเคลื่อนที่-จำกัดการเข้าออก ลดค่าใช้จ่าย ลดเชื้อ 
• เสริมความรู้-ส่งข่าว-เก็บและรายงานข้อมูล 
• รวดเร็ว-ต่อเนื่อง-ทำเป็นทีม-วางใจกัน 
มิติสนับสนุน: การบริหารจัดการ/การปฏิบัติการ ทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ 
• นโยบายชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้จริง: ระดับประเทศ จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ตลาด 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด (ต่อ)   

• 4 M (คน เงิน ของ การบริหารจดัการ) 
o ทีม (ส่วนกลาง-คนทำ-คนวางแผน) บุคลากรสุขภาพ  
o เงินช่วยเหลือ ระดมทุนจากผู้ค้าในตลาด และลดคา่เช่าแผง 
o ยาและเวชภัณฑ์ สถานที่กักตัวในชุมชน (เชน่ วัด สถานศึกษา สนามกีฬา) การกักตัวที่บา้น 
o กลไกการจัดการของตลาดทั้งภายในและภายนอก 

• ระบบความช่วยเหลือ การคัดกรอง การค้นหา การแยก การกักตัว การเฝ้าระวัง การรักษา การส่งต่อผู้ติดเชื้อ      
รถตรวจหาเชื้อเคลื่อนที่ รถรับสง่ผู้ติดเชื้อ 

 
Process: กระบวนการ 
• มีแผนเผชิญเหตุและจดัอบรมการใช้แผน  
• จัดทำโครงสร้างและบทบาทหนา้ที่ของเครือข่ายตลาด 
• ออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในตลาดและบงัคับใช้อยา่งเข้มงวด  
• ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารแก่ผู้ค้าและลูกค้าเพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับการติดเชื้อโรคโควิด 
• ให้ความรูแ้ก่ผู้ค้าและลูกค้าเก่ียวกับการปฏิบัติการป้องกันการตดิเชื้อ 
• สร้างค่านิยมร่วม สร้างทัศนคตทิี่ดีต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
• ตรวจหาเชื้อเชิงรุกเป็นประจำ ให้ผู้ติดเชื้อหยุดงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
• ปิดตลาดกรณีที่พบการระบาดแบบเปน็กลุ่มก้อน  
o มีช่องทางในการระบายสนิค้าที่เน่าเสียงา่ย 
o จัดหาพื้นที่ให้จำหนา่ยสนิค้าชั่วคราวสำหรับผู้คา้ที่ไมต่ิดเชื้อ 

• บริหารจัดการแรงงานต่างดา้วในตลาด 
• ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในตลาด ดังนี ้

o การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ โดยงดเขา้ตลาดกรณีมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาสเซลเซียส 
o การปรับเปลี่ยนด้านกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ จัดโซนสำหรับการรับประทานอาหารและมีฉากพลาสติกใสกั้น

ระหว่างการรับประทาน ลดจุดเข้าออกของตลาด ติดป้ายขออภัยในความไมส่ะดวก เพิ่มจุดลา้งมือและจุดวาง
แอลกอฮอล์ในตลาด  

o จัดตารางเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทีส่่วนกลางดว้ยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 
o ลดปริมาณลูกค้าที่จะมาหาที่แผงสินค้า โดยให้ลูกค้าสัง่ของล่วงหน้า 
o ลดการสัมผสัเงินสด โดยจา่ยเงนิผ่าน Application หรือสแกนจ่าย 
o กำหนดข้อตกลงร่วมกัน ได้แก ่1) ไม่ปกปิดข้อมูล 2) เขา้รับการตรวจหาเชื้อเชงิรุกที่จัดหาให้ 3) ไม่รับแรงงาน

หรือคนภายนอกเข้ามาทำงานเพิ่ม และ 4) หากติดเชื้อต้องหยุดอยู่บ้าน 
o จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ให้บริเวณทางเข้าตลาด  
o หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เช่น ไม่รบัประทานอาหารร่วมกัน ไม่ตั้งวงดื่มสุรา  

• ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับผู้ค้า ดงันี ้
o สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
o สวมถุงมือ 
o สวมผ้ากัน้เปื้อน หมวกคลุมผม 
o ใช้อุปกรณ์หยิบจบัสินคา้ส่งให้ลกูค้า 
o ใช้ตะกร้ารบัส่งเงนิ 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด (ต่อ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ตัวอักษรสีดำ      คือ องค์ประกอบของรูปแบบก่อนนำไปทดสอบความเป็นไปได้ 
   ตัวอักษรสีน้ำเงิน คือ องค์ประกอบเพิ่มเติมหลังจากนำรูปแบบไปทดสอบความเป็นไปได้ 

ภาพที ่26 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความเหมาะสมกับตลาด 
 

o ลดการสัมผสัเงินสด โดยรับเงนิผ่าน Application หรือสแกนจ่าย 
o ล้างมือก่อนหยิบจับสินคา้และสิง่แวดล้อม 
o จัดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้ลูกค้า 
o มีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างผู้คา้และลูกคา้ 
o กำกับลูกจ้างให้ปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
o ทำความสะอาดแผงขายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 

• ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับลูกค้า ดังนี ้
o ล้างมือก่อนและหลังเข้าตลาด หลังหยิบจับธนบัตรหรือเหรียญ 
o สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
o พกเจลแอลกอฮอล์ 
o เตรียมตะกร้าหรือภาชนะที่ทำความสะอาดง่ายสำหรับใสส่ินคา้หรือวัสดุใช้แล้วทิ้ง 
o ลดการสัมผสัเงินสด โดยจา่ยเงนิผ่าน Application หรือสแกนจ่าย 
o สั่งสินคา้ล่วงหน้าหรือเตรียมรายการสินค้าที่จะซื้อล่วงหน้า  
o เว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อรายอ่ืน 

 
Product: ผลผลิต 
ผลผลิต (output) 
• ควบคุมโรคระบาดในตลาดได ้
• ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวติในตลาด 
• เกิดทีมเชิงรุกของตลาด 
• เกิดระบบการค้นหา-ช่วยเหลือในตลาด 
• รูปแบบประชาสัมพนัธ์และเติมความรู้การป้องกันตนเองในตลาด 
• ผู้ค้าและลูกค้ามีความรู้ในการปอ้งกันตนเองมากข้ึน 
ผลลัพธ์ (outcome) 
• เกิดค่านิยมร่วมของคนในตลาด “เราจะปลอดภัยเมื่อทุกคนปลอดภัย” 
• มีจิตสำนึกสาธารณะร่วมของคนในตลาด 
• เจ้าของ/ผู้จัดการตลาด คณะกรรมการบริหารตลาด สำนักงานเขต/เทศบาล กรมอนามัย และชมรมผู้ประกอบการ

ตลาด ได้รับการยอมรับมากข้ึน 
• เกิดความกลมเกลียวสามัคคีของคนในตลาด 
• ลูกค้ามั่นใจในการมาตลาด 
ผลกระทบ (impact) 
• ตลาดวิถีใหม่ (สั่งสินค้าออนไลนท์างกลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก สั่งสนิค้าลว่งหน้า จัดส่งสนิค้าถึงบ้าน) 
• ความสัมพันธ์ภายในตลาดระหว่างผูบ้ริหารตลาดและผู้คา้ดีขึ้น  
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่นของชุมชนแออัดในเขตเมือง 
สำหรับคณะกรรมการชุมชน 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรค
ระบาดอ่ืน ๆ ของชุมชนแออัดในเขตเมือง สำหรับคณะกรรมการชุมชน เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อเกิด
โรคระบาดในชุมชน แสดงดังภาพที่ 27 

 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถงึ สถานการณร์ะบาดรุนแรง 
             เครื่องหมาย  หมายถึง สถานการณ์การระบาดที่ไม่รุนแรง 

ภาพที่ 27 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอ่ืน ๆ  
ของชุมชนแออัดในเขตเมือง สำหรับคณะกรรมการชุมชน 
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รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่นของตลาดในชุมชนเขตเมือง 
สำหรับคณะกรรมการบริหารตลาด 

จากผลการวิจัย สามารถสรุปรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรค
ระบาดอื่น ๆ ของตลาดในชุมชนเขตเมือง สำหรับคณะกรรมการบริหารตลาด เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใชไ้ด้
เมื่อเกิดโรคระบาดในตลาด แสดงดังภาพที่ 28 
 

 
หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถงึ สถานการณร์ะบาดรุนแรง 
             เครื่องหมาย  หมายถึง สถานการณ์การระบาดที่ไม่รุนแรง 

ภาพที ่28 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และโรคระบาดอ่ืน ๆ ของตลาด 
ในชุมชนเขตเมือง สำหรับคณะกรรมการบริหารตลาด 

 

  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

250 

 

ส่วนที่ 15 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 

ผลการศึกษาครั้งนี้ นอกจากพบรูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
เมืองแออัดที่ดีแล้ว ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน
เมืองแออัดจากการวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ SWOT ในส่วนของจุดอ่อนและอุปสรรค (ตารางที่ 55-56)     
ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้เป็น 2 มิติหลัก ดังนี้    

มิติที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกชุมชน เช่น การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มีประสิทธิภาพ การรายงานสถานที่ซึ่งได้
จากการสอบสวนโรค การประสานงานส่งต่อผู้ติดเชื้อจากชุมชนไปโรงพยาบาลมีความล่าช้า บางรายรอไม่ไหว
ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาล นอกจากนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนที่ไม่
เพียงพอและไม่กระจายตัว การจัดหาเตียงผู้ป่วยที่รองรับอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วประเทศ ปัญหาความ
ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ที่ขาดตลาดและมีราคาสูง ปัญหาด้าน
มาตรการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบทำให้สมาชิกในชุมชนที่เป็นกลุ่มแรงงานรายวันต้องตกงานในทันที เช่น 
กลุ่มพนักงานเสิร์ฟ คนล้างจาน ได้รับผลกระทบทันทีเมื่อมีประกาศจากรัฐบาลให้ปิดให้บริการร้านอาหารแบบ
นั่งรับประทานในร้าน เป็นต้น ดังนั้นการเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ของกลุ่มคนเหล่านี้ยิ่งน้อยลงไป สร้างความเหลื่อม
ล้ำของสังคมสูงขึ้น ประกอบกับมาตรการสั่งปิดโรงเรียนและปรับรูปแบบการเรียนหนังสือ ทำให้เกิดปัญหา
ความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับเด็กกลุ ่มเปราะบางทางการศึกษาสูงมากขึ ้น ทำให้ผู ้ปกครองเกิด
ความเครียดมากขึ้นในเรื่องการหารายได้เพ่ิม เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้น เป็นต้น  

มิติที ่ 2 ปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายในชุมชน  เช่น การกำหนดมาตรการของชุมชน โดย
กำหนดให้ ลดช่องทางเข้าออกชุมชน ทำให้บางคนต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือต่อรถไปยังจุดเข้าออกของชุมชน เป็นต้น 
นอกจากนี ้ย ังพบประเด็นเรื ่องการสื ่อสารภายในชุมชน เพราะคนในชุมชนเมืองแออัดถือได้ว ่ามีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก รวมถึงมีประชากรแฝงอยู่สูงมาก ซึ ่งกลุ ่มคนเหล่านี ้บางคนไม่สามารถสื ่อสาร
ภาษาไทยได้ทำให้ไม่เข้าใจต่อมาตรการของชุมชน บางคนเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความรักหรือผูกพันกับชุมชนนี้มา
ก่อนเพราะเข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มักไม่ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน แต่อย่างไรก็
ตามจะพบว่าผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง ถึงลูกถึงคน จะเป็นบุคลิกท่ีสามารถควบคุมกลุ่มที่ฝ่าฝืน
ข้อตกลงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองแออัดแล้วจะพบ
ปัญหาเรื่องพื้นที่ของการอยู่อาศัยที่มีความคับแคบ การใช้มาตรการเว้นระยะห่างทำได้ยาก โดยเฉพาะในกลุ่ม   
ผู้อาศัยในบ้านเช่าหรือหอพัก มักมีพฤติกรรมการอยู่อาศัยรวมกันหลายคนในห้องเดียว (ทั้งเป็นญาติพี่น้องกัน
และไม่ใช่) ดังนั้นเมื่อมีการติดเชื้อรายหนึ่งมักจะแพร่กระจายไปสู่รายอ่ืนได้ง่ายเพราะไม่สามารถแยกกักตัวหรือ
กั้นห้องเป็นสัดส่วนได้ นอกจากนี้ยังพบว่าจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วที่สุด คือ พ้ืนที่ที่ต้องใช้
ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำกลางของหอพัก ราวบันได หากเจ้าของหอพักไม่ใส่ใจในการทำความสะอาดหรือจัดหาคน
มาทำความสะอาด จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายเพราะไม่มีห้องใดที่จะยอมเป็นคนกลางในการทำความสะอาด
พ้ืนที่ส่วนกลาง  

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบอีกว่าข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เกี่ยวกับจุดรับบริจาคของเป็นอุปสรรคอีกประการ
หนึ่ง นั่นคือ เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก ที่มาในรูปแบบของบริจาคนั้น จะเกิดปัญหาใน 2 รูปแบบ
คือ 1) มีของบริจาคมาให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชน เพราะชุมชนเมืองแออัดมีประชากร
หนาแน่นและอยู่อาศัยหลายหลังคาเรือน ทำให้การกระจายการบริจาคไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถนำของ
บริจาคเข้าไปส่งได้เพราะไม่มีทีมงานช่วยกระจาย แม้จะปรับแผนให้มารับที่จุดรับบริจาคแล้วก็ตามแต่ยังไม่
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สามารถกระจายให้ทั่วถึงกับกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ 2) มีของบริจาค
มามากเกินไป ไม่มีพื้นที่สำหรับเก็บของดังกล่าวเพราะบ้านของผู้นำชุมชนมีความคับแคบเช่นเดียวกัน รวมถึง
ของบริจาคบางอย่างเป็นของสดทำให้ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน การกระจายของต้องอาศัยทีมงานที่มาช่วย
จำนวนมากและต้องมีความรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของคนในชุมชนเมืองแออัดคือ 
กลางวันจะเป็นเวลาทำงานทำให้กลุ่มแรงงาน เช่น วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ไม่สามารถเข้ามาช่วยผู้นำชุมชนในการ
กระจายของบริจาคได้ ทำให้อาหารอาจบูดและเน่าเสีย หรือไปไม่ถึงมือผู้รับ เป็นต้น 
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การอภิปรายผล  

การวิจัยเพื่อศึกษาการปฏิบัติและปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค 
โควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาด รวมถึงการถอดบทเรียนต้นแบบการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดในประเทศไทยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีคะแนนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดทั้งในชุมชนเมืองแออัด
และตลาดอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด คือ บริบทแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรค    
โควิด-19 ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน และการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม นอกจากนี้ปัจจัยที ่มีผลทำให้บุคคลในพื้นที่ชุมชนมีการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปดีขึ้น คือ ความเข้มแข็งของชุมชน และสุขภาพจิต ซึ่งในภาพรวม
ตัวแปรข้างต้นมีขนาดอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไป สามารถ
ทำนายได้ร้อยละ 65 (R2 = 0.65) และต่อบุคคลใกล้ชิดสามารถทำนายได้ร้อยละ 49 (R2 = 0.49) สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

บริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย ครอบครัวและบุคคล
ใกล้ชิด ผู้นำชุมชน บุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. วัฒนธรรมชุมชน และนโยบายหรือมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิด โดยบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติมาก คือ 1) นโยบายหรือมาตรการควบคุมของรัฐ ได้แก่ 
การสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การ
ให้เรียนหรือทำงานที่บ้าน และงดการรวมกลุ่มในชุมชน และ 2) บุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ผู ้นำชุมชน 
บุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. ก็มีผลต่อการปฏิบัติของคนในชุมชนค่อนข้างมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ทำการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการระบาดในชุมชน ในตลาด และในครัวเรือน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างจึงให้ความสำคัญกับบริบทแวดล้อมเพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนปลอดภัยจาก โรค        
โควิด-19 และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยอมรับและเคารพ   
นับถือผู้นำชุมชน บุคลากรสุขภาพ และ อสส./อสม. รวมถึงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า ผู้นำชุมชน อสส./อสม. เยาวชน เครือข่ายจากกลุ่มคนที่เข้ามา
ช่วยงาน เช่น เพื่อนและญาติผู ้ติดเชื้อ และองค์กรที่เข้ามาเป็นอาสาสมัคร เป็นต้น ทำให้เครือข่ายความ
ช่วยเหลือถูกขยายขอบเขตออกไป เกิดการระดมทุน ระดมความคิด และระดมแรงงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น  

บริบทแวดล้อมมีความสำคัญและส่งผลให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน
ประสบความสำเร็จ อธิบายได้ดังนี้  

อสม. ในชุมชนมีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ 10 ครอบครัว มีหน้าที่หลัก
ในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน เช่น แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
แจ้งข่าว บอกกล่าว และประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของชุมชนอย่างต่อเนื ่องทุกเช้า–เย็น ซึ ่งใน
กรุงเทพมหานครผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินงานข้างต้น คือ อสส. แต่อย่างไรก็ตามจำนวน อสส. มีน้อยหรือไม่มี 
ทำให้ อสส. 1 คน ต้องรับผิดชอบหลายครอบครัว ส่งผลให้การดำเนินงานข้างต้นอาจทำได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ควร
มีการสร้าง อสส. ให้เพียงพอเพ่ือให้การดำเนินงานการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้นำชุมชน ที่กล่าวว่า “มาตรการของรัฐในการป้องกันและควบคุม    
โควิดดีอยู่แล้ว และมีปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาด แต่นโยบายและมาตรการที่ออกมา ต้องเหมาะสม
กับพ้ืนที่และมีกลไกท่ีเอ้ือเพ่ือให้ปฏิบัติได้ง่ายและรวดเร็ว” 

 

คนในชุมชน กล่าวว่า “ที่ป้องกันโควิดได้ดีเพราะไม่อยากเอาไปติดคนที่เรารักที่บ้าน...ความรู้ที่ใช้
ป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อหลายอย่างก็มาจากลูกหลาน” 

 

อสม. กล่าวว่า “อสม. เข้าไปแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แผ่นพับให้ความรู้กับชาวบ้าน 
แต่ละคนรับผิดชอบในพ้ืนที่ตัวเองเต็มท่ี เหนื่อยมาก แต่อยากให้ชาวบ้านทุกคนปลอดภัย”  

 

พยาบาลชุมชน กล่าวว่า “จำนวน อสส. ไม่เพียงพอ ทำให้เข้าไปแจกหน้ากากอนามัย เจล
แอลกอฮอล์ ได้ไม่ครบทุกหลัง...ชาวบ้านบางคนบ่น ไม่พอใจ เพราะไม่ได้รับของแจก”  

 

นักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า “ถ้ามี อสส. จะช่วยให้การเข้าถึงชาวบ้าน การประสานงาน 
ต่าง ๆ ระหว่างชาวบ้านกับหน่วยบริการสาธารณสุข ทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็วขึ้น จะช่วยผู้ติดเชื้อได้ดีกว่านี้”  

 

พยาบาลชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน กล่าวพ้องกันว่า “อสม. คือ เครื่องจักรที่ดี
ที่สุดในชุมชน อสม. ของเราเป็นคนที่เก่งที่สุด เยี่ยมที่สุด ทำให้โรคระบาดในชุมชนลดลง” 

 

ประธานชุมชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ในชุมชนไม่มี อสส. ทำให้การติดต่อหารถ 
หาเตียง ส่งชาวบ้านให้เข้าไปศูนย์กักตัว โรงพยาบาล ยุ่งยากมาก”  

 

อสม. กล่าวว่า “พวกเราช่วยชาวบ้านทุกเรื่อง เพื่อให้ชาวบ้านปลอดภัย ไม่ติดโควิด ถึงแม้จะได้
รับคำด่าแต่ก็จะไม่ย่อท้อเพราะเราทำด้วยความจริงใจ และความจริงใจนั้นจะส่งผลให้ทุกคนรับรู้ได้ในที่สุด     
สุขใจที่ได้ทำและจะทำต่อไปตราบที่ลมหายใจของคำว่า อสม. ยังมีอยู่” 

 

ฝ่ายบริการสาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่หลักในการให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง แนะนำจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายในพ้ืนที่ 
การแจกแผ่นพับ เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกาย และรณรงค์ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
ขณะออกนอกบ้านและอยู่ในบ้านกรณีที่มีคนในครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยงสูง ทั้งนี้ได้มอบหมายอำนาจและหน้าที่ 
ให้ คณะกรรมการชุมชน และ อสม. เข้ามาบริหารจัดการโควิด-19 ในชุมชน แล้วรายงานผลการดำเนินงานผ่าน
ไลน์กลุ่ม ไปยังเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ การควบคุมป้องกัน
โรค การออกตรวจร้านค้าและร้านอาหารในเขตที่รับผิดชอบ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
การรณรงค์และการให้ความช่วยเหลือในการเข้ารับวัคซีนของประชาชนในชุมชน การให้ความช่วยเหลือและ  
ส่งต่อกรณีทีม่ีผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ในชุมชน การใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มพ่ึงพิง เช่น การ
บริจาคสิ่งของ การแจกอาหารเพื่อการดำรงชีวิต รวมถึงการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนต่างด้าวเข้ามาใน
พ้ืนที ่

 

สอดคล้องกับคำกล่าวของนักวิชาการสาธารณสุข ที่กล่าวว่า “...ทำงานหนักมาก โดยเฉพาะ
ช่วงแรกและช่วงระบาดหนัก ต้องลงพื้นที่กันทุกวัน เข้าไปคัดกรอง รณรงค์...ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่ทุกคนก็ทำ
อย่างเต็มที่เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ควบคุมการระบาดของโรคให้ได้”  
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นักวิชาการสาธารณสุข กล่าวว่า “การทำงานต้องเป็นเชิงรุก ทำเป็นระบบ ประชุมหารือกันทั้ง
แบบเจอกันในห้องประชุมและทางไลน์กลุ่ม เพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าไปให้คำแนะนำ คัดกรองในชุมชน ผู้นำชุมชนก็เข้าไปประสาน ส่งต่อข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร ผู้ติดเชื้อ วัคซีน
...ให้กับชาวบ้าน โดยมี อสม. เป็นมดงาน” 

 

พยาบาลชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข และผู้นำชุมชน กล่าวพ้องกันว่า “ควรมีการตั้งศูนย์ฯ ทุก
ฝ่ายต้องช่วยกันทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสส./อสม. อสต. จิตอาสา ญาติผู้ป่วย เจ้าของ
หอพัก... ในการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ให้ความรู้ จัดหาสถานที่พักคอย จัดหารถรับส่ง ติดตามอาการ
หลังจากหายป่วย” 

 

ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า อสส./อสม. บุคลากรสุขภาพ สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา วัฒนธรรมของ
ชุมชน บรรทัดฐานทางสังคม กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน และนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรค       
โควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อผู้ที ่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และต่อผู้ถูกกักกัน 
เนื่องจากบริบทแวดล้อมดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน รวมถึงคนที่อาศัยในชนบท จะมีวัฒนธรรม 
บรรทัดฐาน และกฎระเบียบข้อบังคับของชุมชนที่ต้องยอมรับและต้องปฏิบัติตาม มีการยอมรับและเคารพ   
นับถือ อสส./อสม. บุคลากรสุขภาพ และผู้นำชุมชน รวมถึงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ  (นงเยาว์ 
เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) นอกจากนี้มีการศึกษาที่พบว่าบุคลากรสุขภาพมีีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
การทำงานเชิงรุกในการจัดการปัญหาและปกป้องชุมชนในมิติต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน และมีการ
ขยายเครือข่ายทางสังคม ทำให้เกิดจิตอาสาภาคประชาสังคมจนถึงระดับกลุ่มย่อยของชุมชน เพื่อรับมือต่อ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และลดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ 
เพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ส่งเสริมการดูแลต่อเนื่อง การส่งต่อผู้ป่วย และการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ, 2564) เช่นเดียวกับ
การศึกษาในจังหวัดสงขลา ที่พบว่า การได้รับอิทธิพลระหว่างบุคคล เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ       
การป้องกันโรคโควิด-19 โดยการได้รับการกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับความรุนแรงของโรคโควิด -19 รวมไปถึง     
การได้รับคำแนะนำในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 จากสมาชิกครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน บุคลากร
สุขภาพภายในชุมชน หรือจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่ช่วยให้บุคคลเกิดความตระหนักในการดแูล
สุขภาพและปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ (อภิวดี อินทเจริญ, คันธมานท์ กาญจนภูมิ, กัลยา    
ตันสกุล และสุวรรณา ปัตตะพัฒน์, 2564) และสามารถอธิบายตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพว่า 
การได้รับคำแนะนำหรือคำเตือนจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลใกล้ชิด จะกระตุ ้นให้บุคคลเกิด
พฤติกรรมที่ต้องการออกมา ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเกิดการปฏิบัติหรือการตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพด้วยตนเอง (Becker, 1974) 

การสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรค        
โควิด-19 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการสื่อสารของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า ยิ่งมีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสารสอดคล้องกัน มีความโปร่งใส และรวดเร็วทันเวลา  
เป็นต้น ยิ่งส่งผลดีต่อการปฏิบัติตัว รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผลการศึกษาพบว่าแหล่งข้อมูล
ข่าวสารมีความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือคือ การสื่อสารผ่านบุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ถือได้ว่า
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทำให้บุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งส่งผลเชิงบวกต่อการ
ปฏิบัติตัว นอกจากนี้ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีความ
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เชื่อมโยงกับตัวแปรความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร คือ ยิ่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก จะส่งผลต่อระดับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สูงและส่งผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างถกูต้อง 

สอดคล้องกับคำกล่าวของแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข ที่กล่าวพ้องกันว่า “ถ้า
ภาครัฐ... นักวิชาการ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ๆ ที่ชาวบ้านเข้าใจ ให้ข้อมูลถูกที่ ถูกเวลา รวดเร็ว จะทำ
ให้คนทำงานในพื้นท่ีทำงานได้ง่าย ไม่สับสน”  

 

พยาบาล กล่าวว่า “พ้ืนที่ที่เข้าไปติดตาม จะมีต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนมาก เราจะขาดเรื่องการ
สื่อสาร เราไม่มีล่ามที่จะสื่อสาร หากเขาติดโควิด เขาไม่รู ้ว่าต้องกักตัวกี่วัน รับการรักษาที่ไหน แล้วเขา          
ไม่สามารถสื่อสารกับใครได้ เช่น เขาติดโควิดแต่ยังไปจ่ายตลาด เขาไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ได้” 

 

พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวพ้องกันว่า  “เราต้องแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนว่าโควิด
ติดต่อกันทางไหน แล้วติดกันอย่างไร ป้องกันอย่างไร คือ เราต้องให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องกับเขา ไม่ว่าจะยุคไหน  
ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ เราออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง” 

 

ผู้นำชุมชน กล่าวว่า “ข่าวปลอมทำให้ชาวบ้านกลัวเรื่องการฉีดวัคซีน ที่อาจเสียชีวิต อาจจะพิการ 
แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีเรื่องของงบประมาณสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ้หรือมีอาการข้างเคียง บางคนยังกลัว
ในเรื่องการฉีดวัคซีน ทำให้ฉีดไม่ครบ 100%” 

 

ผู้นำชุมชน กล่าวว่า “บางทีไม่ได้ติดตามข่าวตลอดว่าช่วงนี้รุนแรง-ไม่รุนแรงแม้ข่าวจะออกมาทุก
วัน...การบริหารจัดการต้องมีผู้นำหรือประธานชุมชนเป็นแกนนำในการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน...บาง
ชุมชนมีต่างด้าว ควรมีล่ามหรืออาสาสมัครที่เป็นต่างชาติ จะได้สื ่อสารให้เขาเข้าใจ ...ที่เราพูดกันว่า new 
normal แต่เขาก็ไม่รูห้รอกว่าคืออะไร เราต้องใช้ล่ามต่างชาติที่สื่อสารได้ แม้แต่ทองหล่อก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ” 

 

ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า คนในชุมชนรับรู้ว่าการ
สื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสาร
ตรงกัน รวดเร็วทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสารจากศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง แก่ประชาชนครอบคลุมทุกด้านในทุกวัน และ
ได้เน้นย้ำให้ประชาชนมีความเชื ่อมั ่นต่อการทำงานของรัฐที ่พยายามควบคุมการระบาดของเชื ้อไวรัส 
โควิด-19 รวมถึงข้อมูลข่าวสารในชุมชนจาก อสม. ผู้นําชุมชน หรือนโยบายระดับชาติจากกระทรวงสาธารณสุข 
ทำให้ประชาชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น (ณัฎฐวรรณ คำแสน, 2564) 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด โดยข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ     
3 อันดับแรก คือ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษา     
เชิงคุณภาพ ที ่พบว่า บุคลากรสุขภาพที่ได้รับการยอมรับนับถือ ชื ่นชม เชื ่อในศักยภาพ คุณภาพ และ
ความสามารถที่จะนำพาคนในชุมชนให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19      
จะส่งผลให้คนในชุมชนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ส่วนสื่อโทรทัศน์และ     
สื่อออนไลน์ที่คนในชุมชนเชื่อถือ เนื่องจากสื่อดังกล่าวนำเสนอโดย ศบค. กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการวางแผน การเตรียมข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอสู่สาธารณะชน ส่งผลให้
การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีความถูกต้อง ชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสารตรงกัน 
รวดเร็วทันเวลา และโปร่งใส สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า พยาบาลและทีมบุคลากรสุขภาพที่มีการสื่อสาร
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เชิงเสริมพลัง ทำให้เกิดการร่วมระดมสมอง ร่วมวางแผน ในการป้องกันการติดเชื้อ โรคโควิด-19 ในชุมชน 
(นพวรรณ เปียซื่อ และคณะ, 2564) และคล้ายคลึงกับผลการศึกษาในจังหวัดปทุมธานีที่พบว่า ประชาชน    
ส่วนใหญ่เปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ และสื่อบุคคล ในส่วนของเนื้อหาข่าวสาร 
ประชาชนเปิดรับเนื้อหาการป้องกันตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อีกท้ังประชาชนส่วนใหญใ่ช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต
มากที่สุด รองลงมาคือ สื ่อโทรทัศน์ และสื ่อบุคคล ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ซึ ่งเนื ้อหาที ่ได้รับจาก            
สื่ออินเทอร์เน็ตจะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้านความรู้ คำแนะนำในการป้องกันโรค การตรวจสอบการ
แพร่กระจายโรค ในขณะที่ประชาชนบางส่วนเปิดรับและได้รับประโยชน์จากรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ
ประจำวัน เนื่องจากเป็นข้อมูลที ่มาจากหน่วยงานภาครัฐ  (จารุวรรณ กิตตินราภรณ์, 2564) เช่นเดียวกับ
การศึกษาในประเทศอัฟกานิสถานที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากบุคลากรสุขภาพ
ร้อยละ 61.0 จากสื่อสาธารณะ เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ ร้อยละ 47.0 และจากสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 45.0 
โดยประชาชนมีความเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือ บุคลากรสุขภาพร้อยละ 89.0 วิทยุ    
ร้อยละ 75.0 และสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 52.0 (Noor et al., 2020) 

การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที ่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติ โดยแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ 3 อันดับแรก คือ บุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า บุคลากรสุขภาพในพื้นที่เข้าถึงประชาชนในชุมชนเมืองแออัดและ
ตลาด โดยเข้าไปให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างยอมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดการ
ระบาดซ้ำในพื้นที่หรือเกิดการระบาดในวงกว้าง ส่วนสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่าง
เข้าถึงได้ง่าย มีความถี่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และสามารถดูซ้ำได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในกรุงเทพมหานครที่พบว่า บุคลากรสุขภาพได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนในการสื่อสารความเสี่ยงต่อ
โรคโควิด-19 และทำความเข้าใจให้ประชาชนทุกคนทุกครอบครัวร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีน  และปฏิบัติตาม
มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด รวมถึงประสานงานและให้การดูแลผู้ติดเชื้อและครอบครัว นอกจากนี้ยังมี
การสร้างความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคโควิด-19 ให้กับจิตอาสาชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องใน
การป้องกันโรคโควิด-19 ไม่เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ และจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง (นพวรรณ เปียซื่อ และ
คณะ, 2564) นอกจากนี้การศึกษาที่ผ่านมา ยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค
โควิด-19 อยู่ในระดับสูง ซึ่งการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อผู้ที่เคยติดเชื้อและผู้ถูกกักกัน โดยประชาชนรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
(นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) และจากการศึกษาในจังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 มากที่สุด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวถึงความรุนแรงของโรคที่ส่งผลต่อปัญหา
สุขภาพ การเจ็บป่วยและเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อ ทำให้บุคคลตระหนัก ถึงความรุนแรงของโรคมาก และนำไปสู่
ความตระหนกัถึงการป้องกันตนเอง นอกจากนีพ้บว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำนายการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน (β = 0.123, p < 0.05) (อภิวดี อินทเจริญ และคณะ, 2564) 
เช่นเดียวกับการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มีผลต่อการปฏิบัติที่
ถ ูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน (β = 0.210, p < 0.001) (Kasatpibal et al., 2022)     
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ส่วนการศึกษาในประเทศปากีสถาน พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ำต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน (r = 0.10, p < 0.05) (Mahmood, 
Jafree, Mukhtar, & Fischer, 2021) ซ่ึงอธิบายตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ว่า เมื่อบุคคลเกิด
การรบัรู้ความรุนแรงของโรค หรือการเจ็บป่วยแล้วจะมีผลทำให้บุคคลปฏิบัติตามคำแนะนำเพ่ือการป้องกันโรค 
(Becker, 1974) สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ที่พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าผู้ติดเชื้อโรค     
โควิด-19 มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ค้าขายรู้สึกกลัวจึงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุด เพราะทุกคน
รับรู้ว่าต้องมาทำงานหรือค้าขายในตลาดซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยง ไม่สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าได้ 

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคโควิด-19 ที่ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 
93.0) การสวมหน้ากากอนามัยมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ร้อยละ 88.02) และ
การล้างมือที่ถูกวิธี (ร้อยละ 86.4) อย่างไรก็ตามผลการศึกษาปัจจัยทำนายพบว่า หากกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 มาก จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและ
บุคคลใกล้ชิดน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างอาจขาดความตระหนักและอาจไม่กลัวการติดเชื้อ เนื่องจาก
ไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม   
ที่เชื่อว่าหากคนมีความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง (Bloom, 1968) และจากการทบทวนวรรณกรรม  
ที่พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด -19 ของประชาชนใน
ประเทศมาลาวี (r = 0.711,  p < 0.05) (Li, Liu, Egolet, Yang, Huang, & Zheng, 2021) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในระดับสูง และความรู้        
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน (r = 0.18, p < 0.05) 
(ณัฎฐวรรณ  คำแสน, 2564)  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ความรู้ที ่ถูกต้องทำให้ประชาชน ไม่ตื่น
ตระหนกแต่ตระหนักในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ดีขึ้น รวมถึงความรู้ที่ดีจะส่งผลให้ประชาชนมี
ทัศนคตเิกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ดีขึ้น 

ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน พบว่าการกลัวหรือกังวลว่าจะติดเชื้อจาก        
ผู้ติดเชื้อ/ผู้ถูกกักกัน จะมีผลต่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการป้องกันโรคมากขึ้น โดยพบว่า 3 อันดับแรกที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติ คือ การมีกิจกรรมเสี่ยงจากการติดเชื้อในสถานที่อโคจร การมีเพศสัมพันธ์หรือหลับนอนกับ
ผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง และการติดเชื้อมาจากการทำงาน/ประกอบอาชีพ ซึ่งผลการศึกษาปัจจัยทำนายพบว่า 
หากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่ดีเกี ่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค     
โควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดมาก ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า 
หากคนในชุมชนมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 จะทำให้มกีารปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกัน
โรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากคนในชุมชนได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตนเองเพ่ือช่วยส่วนรวมให้ปลอดภัย เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกในการตอบแทนน้ำใจซึ่งกัน
และกัน โดยที่ไม่หวังผลตอบแทน ดังนั้นสรุปได้ว่าผลลัพธ์ของการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เห็นคนได้ปรับ    
กรอบคิดของตนเอง สร้างทัศนคติเชิงบวกในเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ซึ่งทัศนคติเหล่านี้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมเชิงบวก และนำมาสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้หากคนในชุมชนเกิดความกลัวต่อผลที่เกิด
จากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกันในชุมชนและในตลาด ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนลดลง คนใน
ชุมชนถูกเลิกจ้างหรือพักงาน มีความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวัน และขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขท่ี
จะไปดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ ส่งผลให้คนในชุมชนมีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น และยัง
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พบว่า คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกันเป็นสมาชิกในครอบครัว
หรือเป็นคนในชุมชน ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤตของ
ชีวิตไปได้ เช่น อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ หรือเงิน เป็นต้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาที่พบว่าคนในตลาดที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคโควิด-19 จะให้การยอมรับคนที่ปกป้องตนเอง มีความ
ระมัดระวังในการป้องกันการ ติดเชื้อโรคโควิด-19 และให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน เนื่องจากคนในตลาดมี
ความกังวลเรื่องรายได้ที่เป็นจุดหมายร่วมกัน หากตลาดปิดเวลานานย่อมส่งผลกระทบเรื่องรายได้ ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่ใช้หารายได้ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาที่
พบว่า ประชาชนมากกว่าร้อยละ 60 มีทัศนคติทางบวกต่อผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 และผู้ถูกกักกันว่าเป็น
บุคคลที่สมาชิกและคนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤต
ของชีวิตไปได้ และประชาชนประมาณร้อยละ 50 มีความเห็นว่าคนในชุมชนไม่ควรตีตราผู้ที่เคยติดเชื้อโรค    
โควิด-19 หรือผู้ถูกกักกัน แต่ควรช่วยลดการตีตราในกลุ่มคนดังกล่าว (นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ, 2564) 

สอดคล้องกับคำกล่าวของพยาบาลชุมชน ที่กล่าวว่า “ต้องสร้างความรู้และความตระหนักให้
ชาวบ้านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด...อย่างเช่นใช้ผลกระทบเรื่อง Long COVID เพ่ือทำให้ชาวบ้านตระหนัก...เราอาจ
แจ้งว่าบางคนติดเชื้อไม่รุนแรง แต่อาจมีผลต่อชีวิตในระยะยาว อย่างเช่น ตอนแรกเราสุขภาพดีแต่หลังติดเชื้อ
เป็นนู้นเป็นนี่บ่อย ขึน้บันได 2 ชั้นก็เหนื่อยมาก...ถ้าเราไม่ติดเราก็ใช้ชีวิตสบาย” 

พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข กล่าวพ้องกันว่า “อย่างวัยรุ่นที่ไปทำงานแล้วเอาโควิดมาติด
ผู้สูงอายุแล้วเสียชีวิต เราก็ต้องให้ความรู้คนที่จะมาดูแล เช่น ต้องฉีดวัคซีนให้ครบเน้อ ก่อนจะดูแลผู้สูงอายุ
เพราะเขาเป็นกลุ่มเปราะบาง เสียชีวิตได้ง่ายกว่าเรา” 

ผู้นำชุมชน กล่าวว่า “การรับรู้ ทัศนคติต่อโรคโควิด-19 ในระยะแรก ชาวบ้านจะตื่นตระหนก 
เนื่องจากเป็นโรคใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติ กังวลถึงความรุนแรงของโรค 
เครียดเรื่องการติดโรค กลัวว่าตัวเองจะติดโรค กลัวตาย แก่แล้วมีโรคประจำตัวหลายโรค กังวลค่อนข้างสูง 
ลูกหลานก็เป็นห่วง...พอได้ข้อมูลจากหมออนามัย อสม. สื่อออนไลน์ บางครั้งก็เห็นจากทีวี ก็เลยต้องทำให้ถูกวิธี 
เพราะกลัวติดโรค” 

การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม มีผลต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
โควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากกลุ ่มตัวอย่างที่ ได้รับวัคซีนป้องกันโรค 
โควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม เป็นกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพ กลัวการติดเชื้อโรคโควิด-19 และผลกระทบจากการติดเชื้อ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า การเห็นคนติดเชื้อในชุมชนมีจำนวนมาก และรับรู้
ว่ามผีู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในชุมชน ทำให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการรับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 และปฏิบัติการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ ในทางตรงกันข้ามพบว่า คนในชุมชนบางส่วนยังคงมี
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่รุนแรงว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการได้รับวัคซีน ซึ่งเป็นข่าวปลอม   
ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีนเพราะกลัวเสียชีวิต  

ดังนั้นชุมชนจึงได้ดำเนินการเร่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการฉีดวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ 
ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในชุมชนให้หันมาฉีดวัคซีน มีดังนี ้ 

1. การสร้างความเข้าใจจากบุคคลสู่บุคคล ดังเช่น การโน้มน้าวจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อทำให้เห็น
เป็นตัวอย่างว่าวัคซีนไม่ส่งผลอันตรายต่อคน มีประโยชน์ในแง่ความสบายใจต่อการใช้ชีวิต เมื่อตนไปฉีดวัคซีน
มาแล้วจึงนำมาเล่าให้กับลูกและสามีฟัง ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดได้  
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“มัน (ลูก) บอกว่าไม่ฉีดอ่ะแม่ ผมกลัวตาย เลยบอกว่าเดี๋ยวกูไปฉีดก่อน ถ้ากูตายมึงไม่ต้องฉี ด” 
(สัมภาษณ์เชิงลึก) 

2. การรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าวของชุมชน ไลน์กลุ่มชุมชน และ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และการรณรงค์ผ่านบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข     
อสส./อสม. และผู้นำชุมชน เป็นต้น ซึ่งการรณรงค์มีทั้งการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้ตรง
ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีญาติพ่ี น้อง
ในครอบครัวติดเชื้อโรคโควิด-19 การประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนในกลุ่มคนเปราะบาง เป็นต้น  

3. การสำรวจผู้ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีน และอำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ–ส่ง ให้คน
ชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการได้รับวัคซีน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความมั่นใจ
ในการฉีดวัคซีน ส่งผลให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากข้ึน 

ความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพ จากการวิจัยครั้งนี้ 
คือ 1) ชุมชนมต้ีนทุนทางสังคมที่ด ี3 อันดับแรก คือ คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 2) ชุมชนมีผู้นำที่
ดี 3 อันดับแรก คือ ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับสนับสนุนจากคนในชุ มชน เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเสียสละและอดทน และ 3) ชุมชนมีการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ด ี3 อันดับ
แรก คือ ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และชุมชนดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้อง
กับข้อค้นพบจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ที่พบว่า ชุมชนที่มีการบริหารจัดการการป้องกันและควบคุมโรค        
โควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ คือ การมีศูนย์กลางคือผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยจัดการที่เข้มแข็ง การประสานงาน
ผ่านผู้นำชุมชน จะช่วยทำให้ได้รับความช่วยเหลือและสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ประสานงานจากผู้นำชุมชนเป็นคำพูดที่มี “น้ำหนักคำพูด” มากกว่าบุคคลทั่วไปหรือสมาชิกในชุมชน ผู้นำ
ชุมชนยังเป็นหน่วยรับและส่งต่อข้อมูลและของบริจาคเพื่อกระจายในพื้นที่ ดังนั้นจึงต้องอาศัยกลุ่มผู้นำชุมชน
และสื่อสารมวลชนที่จะเผยแพร่ข่าวสารและสร้างช่องทางที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะหากชุมชนมีผู้นำชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง รู้จักคนหรือเครือข่ายอย่างหลากหลาย ย่อมทำให้เกิดความรวดเร็ว และข้อมูลน่าเชื่อถือมากกว่า
กลุ่มบุคคลปกต ินอกจากนี้การมีคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือ มีระบบการเฝ้าระวัง
และระบบการสื่อสารที่ดี ทำให้คนในชุมชนรับรู้ข้อมูลและร่วมด้วยช่วยกันดำเนินงานการป้องกันและควบคุม
โรคโควิด-19 ของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเกิดความเข้าใจ  
อันดีต ่อกัน รวมถึงการสร้างทีมงานในพื ้นที่ที่ช ่วยสนับสนุนให้เข้าถึงผู ้ป ่วยได้อย่างรวดเร ็ว สกัดกั้น              
การเคลื่อนย้าย เพิ่มความรู้ในการดูแลและการป้องกันตนเอง สนับสนุนและสร้างโอกาสการเข้าถึงอุปกรณ์   
การป้องกันโรค ในขณะที่บริบทของตลาดถือเป็นบริบทที่มีขอบเขตชัดเจนและมีผู้นำ คือ ผู้จัดการตลาดเป็น    
ผู้กำหนดมาตรการ ทั้งนี้แผนรองรับการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ คือ ไม่ต้องรอให้หน่วยงานภาครัฐเป็น      
ผู้กำหนด เพราะอาจเกิดความไม่ชัดเจนและไม่เข้ากับบริบทของตลาด ดังนั้นตลาดใช้การวางมาตรการก่อนการ
กำหนดจากภาครัฐ และอาศัยเพียงการหนุนเสริมของภาครัฐ เช่น มีบริการการตรวจเชิงรุก มีบริการการทำ
ความสะอาดและฉีดฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะจากสำนักงานเขต มีการควบคุมป้องปราบจากตำรวจสายตรวจ
เพ่ือป้องกันการตั้งวงดื่มสุรา เป็นต้น  

ทั้งนี้ปัจจัยหลักในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
คือ การบริหารจัดการที่ดี โดยต้องมทีีมงานหลักและกำลังคนที่มีศักยภาพ และสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการ
ทำงาน มีกระบวนการบริหารจัดการโดยการ “แบ่งโซนรับผิดชอบ” ด้วยการแบ่งการรับผิดชอบตามพื้นที่ใกล้
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บ้านของตนเอง รวมถึงแกนนำในแต่ละโซนไปจัดหาคนมาช่วยเป็นทีมงานเพ่ือทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่า ทีมงานที่สำคัญ ประกอบด้วย ทีมแม่ครัว -ทีมแจกยา-ทีมให้ความรู้-ทีมเฝ้าคนเข้า
ออก (เป็นหูเป็นตา)-ทีมดูแลคนติดเชื้อ-ทีมจัดการของบริจาค รวมทั้งมีการกำหนดค่านิยมร่วมกัน เช่น การไม่
ยอมรับคนไม่ใส่หน้ากากอนามัย แจ้งจับกุมคนที่ละเมิดกฎหมายเช่นการตั้งวงดื่มสุราหรือรวมตัวกัน เป็นต้น 

สอดคล้องกับคำกล่าวของ สมาชิกสภาเทศบาล ที่กล่าวว่า  “ผลตอบแทนที่ได้จากการทำงาน
ป้องกันและควบคุมโควิดที่มีค่ามากท่ีสุด คือ ความรัก ความสามัคคีกันของคนในชุมชน ชาวบ้านให้ความสำคัญ
กับองค์กรปกครองท้องถิ่น คือ เทศบาลนครเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้สังคมน่าอยู่ ทุกคนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  

ผู ้นำชุมชน กล่าวว่า “เราก็เรียกชาวบ้านที ่เขาติดแล้วมาช่วยเราทำงาน ก็ช่วยกันดู แล้วก็
ทำอาหารส่ง คอยดูว่าตรงไหนมีคนไข้ แล้วก็ช่วยกันสอดส่องใครลุกไม่ไหว บางทีเป็นแล้ว ไม่รู้ตัวหรอก เราก็
ต้องคอยดู คอยสอดส่อง เอาชาวบ้านมาช่วย ๆ กัน แต่ละจุดช่วยกัน คนละไม้คนละมือ”  

อสม. กล่าวว่า “เราอยู่กันแบบพี่น้อง คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล และช่วยเหลือกันอย่าง
เต็มที่...การสอดส่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ ทำอาหารไปส่งให้ผู้ติดเชื้อ คนที่ถูกกักตัวที่ออกไปข้างนอก
ไม่ได้ ฝากใครซื้อของก็ไม่ได้”  

อสม. กล่าวว่า “การร่วมกันจัดทำที่กักตัวในชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือกัน เอื้อเฟื้อ เห็นอก  
เห็นใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คนในชุมชนต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน” 

คนในชุมชน กล่าวว่า “โควิดทำให้ชาวบ้านรู้จักและให้การยอมรับผู้นำชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และ อสม. มากขึ้น เพราะเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเยอะมาก หลายเรื่อง ทั้งการติดต่อประสานงาน   
การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การแจกของ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เอาของบริจาคมาส่ง” 

ผู้นำชุมชน กล่าวว่า “คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการมี อสส. เพราะเข้ามามีบทบาทสำคัญ
หลายเรื่อง ทั้งดูแลผู้ติดเชื้อ ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ช่วยตั้งกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน” 

คนในชุมชน กล่าวว่า “ถึงแม้มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะ แต่ผู้นำก็ไม่เคยทอดทิ้ง ดูแลทุกคนด้วยความ
เสมอภาค และมีหลายครั้งที่เกิดข้อขัดแย้งหรือมีปัญหากันในชุมชน เช่น กรณีผู้ติดเชื้อไม่ยอมกักตัว รังเกียจ     
ผู้ติดเชื้อ ผู้นำจะเข้ามาช่วยประณีประนอมและช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะเป็นคนที่ชาวบ้านเคารพและให้ความ    
นับถือ” 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาในประเทศไทยที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค
โควิด-19 ของคนในชุมชน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมและกลุ่มจิตอาสาทำให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ชุมชน โดยมีแกนนำที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทุนทรัพย์ และความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 
สามารถนำศักยภาพของแต่ละคนที่มีมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดความร่วมมือของคน    
ในชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งกลุ่มคนดั้งเดิมและกลุ่มคนที่โยกย้ายถิ่นฐานมา  
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ทำให้
มีการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วรยุทธ นาคอ้าย, กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และ เดชา 
วรรณพาหุล, 2563) เช่นเดียวกับการศึกษาที่พบว่า การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนโดยการ
จัดตั้งศูนย์กลางเฝ้าระวังโรคระดับตำบล การจัดกิจกรรมจิตอาสา การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการ
ป้องกันโรค การสอดส่องดูแลบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
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ส่งผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน (วิภา สุวรรณรัตน์, มาลี เกตแก้ว, และ กัณณวันฑ์  
สกูลหรัง, 2565) คล้ายคลึงกับการศึกษาที่พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการป้องกันโรค  
โควิด-19 คือ ผู้นำมีความรู้ความสามารถ และมีความเสียสละอดทน คนในชุมชนมีความสามัคคีและร่วมมือกัน
ในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและต่อผู้นำชุมชน รวมถึงมีการบริหาร
จัดการที่มีความชัดเจน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (พรธีรา สมบัติพบิูลย์ และวลัยพร 
รัตนเศรษฐ, 2564)  

ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียที่พบว่า ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและ
บริบททางทางสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด-19 ของ
ชุมชน  (Thoyib, Widodo, Rohati, Mulyadi, & Sutarman, 2021) การศึกษาในประเทศอินเดีย ที่พบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกักกันโรค การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ การสร้างเกราะทางสังคม
ที่ดี ความสามัคคีของคนในชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้การดำเนินการ
ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนประสบความสำเร็จ (Khongsai, Anal, Shah, & Pandey, 2021) การศึกษา   
ในประเทศโอมาน ที ่พบว่า การจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ด ้านสุขภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  การมี
คณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอที่ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับชุมชนในการพัฒนา
แผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และการมีอาสาสมัครชุมชนที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ช่วยให้การดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชนประสบความสำเร็จ (Al Siyabi, et al., 
2021) เช่นเดียวกับการศึกษาในสหราชอาณาจักร ที่พบว่าชุมชนเป็นแหล่งสนับสนุนที่สำคัญต่อภาวะวิกฤตของ
โรคโควิด-19 โดยอาศัยความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ ่งใจเดียวกัน มีการสนับสนุนทางสังคมที่ดี มีการ
ประสานงานกัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี (Bowe 
et al., 2022) 

สุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า นโยบายหรือมาตรการรัฐ และการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้
กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดหรือความกังวลต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 
มากขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างมีภาวะวิตกกังวลอยู่ในระดับรุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 15.1 มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ
รุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 10.4 และมีความเครียดอยู่ในระดับรุนแรงมากสูงถึงร้อยละ 6.2  เนื่องจากในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากปัญหารอบด้าน เกิดจากการที่
ประชาชนไม่มีงานทำ ตกงาน การทำมาหากินเลี้ยงชีพฝืดเคือง ทำให้ขาดรายได้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ  
งดการจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา ทำให้ผู้สูงอายุเหงา รอคอยลูกหลานมา  
รดน้ำดำหัวแต่กิจกรรมนี้หายไป ไม่มีลูกหลานมาคารวะ เพราะลูกหลานเดินทางมาไม่ได้ เหลือแต่ลูกหลานที่
ใกล้ชิด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์หรือ
ทำงานที่ครูมอบหมาย ทำให้เกิดความเครียดเรื่องการเรียนของลูก กลัวลูกเรียนไม่รู้เรื่อง เพราะอธิบายไม่ได้
เหมือนครู และเด็กบางคนไม่สนใจ ห่วงเล่น ไม่เหมือนกับที่เรียนในโรงเรียน บางรายไม่มีคนดูแล พ่อแม่ต้อง  
ลางานมาเลี้ยงดูลูก รวมถึงความเครียดจากการไม่มีเงิน ซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
นอกจากนี้การเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีผู้ติดเชื้อในชุมชน ทำให้สังคมรังเกียจ ไปไหนมาไหนลำบาก เกิดความเครียด 
จึงทำให้กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 มากขึ้น 

สอดคล้องกับคำกล่าวของ ผู้นำชุมชน ที่กล่าวว่า “ความเครียด และวิตกกังวลกับรายได้
ที่ลดลงและขาดไป ขณะที่มีรายจ่ายที่ต้องใช้ในครอบครัว เช่น ในพื้นที่ตำบลหนึ่งกระทบมาก ประชาชนไม่มี
งานทำ ตกงาน ไม่มีรายได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างมาก เพราะโควิดอยู่กับชาวบ้านนาน 2-3 ปีแล้ว”  
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คนในชุมชน กล่าวว่า “…ต้องเลี้ยงดู และส่งลูกเรียนในระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัย 
บางคนไม่มีทางออก ต้องนำทรัพย์สินไปจำนำ เพื่อนำเงินมาส่งเสียลูกเรียน ซึ่งผู้ปกครองแต่ละคนต่างมีปัญหา
และเกิดภาวะเครียดอย่างมาก”   

คนในชุมชน กล่าวว่า “การใช้ชีวิตแบบ new normal เป็นเวลานาน ไปไหนก็ต้องใส่
หน้ากากอนามัย ทำอะไรก็ต้องเว้นระยะห่าง กินข้าวด้วยกันไม่ได้ ทำให้เกิดความเครียด” 

ผู ้นำชุมชน กล่าวว่า “ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากนโยบาย มาตรการ หรือกฎระเบียบ
มาตรการที่เข้มงวด และความเครียดต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน การไปวัด ไปงานบุญ งานศพ ไม่สะดวก 
ต้องกินข้าวกล่อง อยากไปร่วมงานก็ไปไม่ได้เพราะจำกัดคน ทำให้ชาวบ้านเกิดความเครียด วิตกกังวล” 

 นอกจากตัวแปรทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ที่อภิปรายข้างต้น อาจมีตัวแปรรบกวน
(confounding factors) อื่น ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 
ความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ที่แต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรงแตกต่างกัน ความรุนแรงของการระบาดของโรค
โควิด-19 ในแต่ละช่วงเวลา จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละพื้นที่ และช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 
เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional study) และเก็บเป็น
ช่วงเวลาสั้น ๆ (snap shot) ทำให้ไม่สามารถนำตัวแปรรบกวนดังกล่าวมาปรับในโมเดลได้ เพราะช่วงเวลาที่
เก็บข้อมูล เป็นช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นหลัก นอกจากนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจำนวน ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตได้เพียงบางพื้นที่เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ส่ วนใหญ่ยังไม่เป็น
ระบบ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรรบกวนอื่นให้ครอบคลุม และควรศึกษา
ติดตามในระยะยาว (cohort study)    

 รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 

 ในส่วนข้อค้นพบจากข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการวิจัยตามกรอบ CIPP MODEL 
โดยสกัดให้เห็นข้อค้นพบสำคัญท่ีเป็นเงื่อนไขเรื่องการป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า  

 บริบท (Context) ของชุมชนเมืองแออัดส่วนใหญ่มีข้อจำกัดมากกว่าบริบทของพื้นที่ปกติ นั่นคือ 
ชุมชนเมืองแออัดเป็นชุมชนที่มีพื้นที่คับแคบ มีผู้คนหลายสัญชาติอาศัยอยู่ มีประชากรแฝงอยู่จำนวนมาก      
ซึ่งพฤติกรรมของประชากรแฝงนี้มักย้ายเข้า-ออก หรือหารค่าที่พักร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ดังนั้นในระดับ
ของที่อยู่อาศัยนั้นจึงพบว่ามีความยากลำบากอย่างมากหากต้องแยกการกักตัวเพราะเป็นห้องหรือบ้านขนาด
เล็ก ไม่มีการกั้นสัดส่วนอย่างชัดเจน บางส่วนต้องใช้ห้องน้ำส่วนกลางหรือห้องน้ำสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยพบว่า บริบทของชุมชนเมืองแออัดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนั้น ประกอบด้วย การมี
มาตรการทางสังคมและชุมชนที่วางแผนร่วมกันและกำหนดมาใช้เฉพาะเวลา เช่น การลดช่องทางการเข้าออก 
การมีกลุ่มวัยรุ่นคอยระมัดระวังคนแปลกหน้าเข้าออกพื้นที่ การตรวจตราพื้นที่ในชุมชนเพื่อไม่ให้มีแหล่งตั้งวง
ดื่มสุราเพราะไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมถึงมักมีพฤติกรรมใช้อุปกรณ์ช้อน ส้อม แก้วน้ำใบเดียวกัน เป็นต้น 
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่า ยิ่งชุมชนมีความกลมเกลียวกันมากเท่าใด ยิ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งในการใช้
ข้อตกลงเฉพาะของชุมชนมากขึ้นเท่านั้น ผู้ให้ข้อมูลหลายรายได้รายงานตรงกันว่า การมีข้อตกลงร่วมกันทำให้
มองเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ ไม่ต้องการให้ชุมชนมีคนติดเชื้อ ไม่ต้องการสูญเสียใคร เพราะฉะนั้นทุกคนต้อง
ร่วมมือกันปกป้องชุมชนของเรา ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน คือ มาตรการที่กำหนดได้รับความร่วมมือแม้จะลำบากในการ
ใช้ชีวิตมากขึ้น ดังนั้นสรุปได้ว่าปัจจัยความสำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากปัจจัยด้านการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม 
การสร้างมาตรการชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนหรือเรียกได้ว่าเป็นแนวทางท่ีดีที่สุดที่เลือกมาใช้กับทุกคน
ในชุมชน การกำชับและเอาจริงเอาจังจากผู้นำชุมชน อสส./อสม. ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัว  
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ปัจจัยนำเข้า (Input) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับฐานทุนของชุมชนที่นำไปใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน ซึ่งปัจจัยนำเข้านี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัย
นำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันตัวเองของสมาชิกในชุมชน เช่น การมีมาตรการที่ชัดเจนจ ากภาครัฐในการ
นำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยพบว่ายิ่งมีการสื่อสารที่ชัดเจน นำเสนอข้อมูลเป็นทิศทางเดียวกันทำให้ประชาชน   
ในพื้นที่ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดเรื ่องประชากรแฝง
โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ควรมีการแปลเนื้อหา แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกคน
รับรู้และปฏิบัติได้สอดคล้องกัน ส่วนที่ 2 ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชน 
ซึ่งเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนงานในระดับชุมชน โดยพบว่าปัจจัยนำเข้าท่ีสำคัญที่นอกเหนือจากการสื่อสาร
ไปยังประชาชนโดยตรงแล้ว ยังมีระดับของชุมชนที่ช่วยเหลือกัน ดังเช่น ชุมชนได้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้
ในการควบคุมสถานการณ์ ดังเช่น ผู้นำชุมชนได้รวบรวมระดมทีมงาน (โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นญาติพี่น้องของ
ผู้นำชุมชน) เข้ามาช่วยเหลือคนในชุมชน เป็นคนสำรวจและรายงานกลับขึ้นมาที่ผู้นำ นอกจากการระดมคนแล้ว
ยังระดมเงินและทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอกเข้าสู่ชุมชน ระดมทีมงานที่ใช้ในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
ดังเช่น กลุ่มเส้นด้าย กลุ่มหมอชนบท กลุ่มเรารักคลองเตย สมาคมไทย–ญี่ปุ่น สโมสรโรตารี และมูลนิธิจีน    
ยูนนาน เป็นต้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเกิดข้อค้นพบเรื่องการจัดตั้งกลุ่มผู้นำชุมชนในสถานการณ์วิกฤต       
ที่พบว่าจากเดิมผู้นำชุมชนมักเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของชุมชนเพ่ือให้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำ 
แต่เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดครั้งนี้ทำให้พบว่า ผู้นำเกิดข้ึนได้ 2 รูปแบบ คือ ผู้นำแต่งตั้งดังท่ีได้กล่าวไปและ
ผู้นำจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ มีส่วนอย่างมากต่อการเสริมปัจจัยนำเข้า เพราะกลุ่มเฉพาะกิจนี้จะเข้ามาสนับสนุน
กับกลุ่มผู้นำแต่งตั้งเพื่อให้เกิดการบริหารอย่างครอบคลุมและเชื่อมประสานงานกันได้ดีขึ้น ในขณะที่บางพื้นที่  
ที่ผู้นำแต่งตั้งติดภารกิจหรือติดเชื้อโรคโควิด-19 ต้องหยุดทำงานพบปะกับสมาชิกในชุมชน กลุ่มผู้นำเฉพาะกิจ
เหล่านี้มีส่วนอย่างมากต่อการมาเสริมกำลังเพื่อลดรอยต่อระหว่างการทำงานเพ่ือชุมชน  

 

 กระบวนการ (Process) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากระบวนการในการจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว ขึ้นอยู่กับบริบทของ
แต่ละชุมชนและทรัพยากรที ่ชุมชนมี แต่อย่างไรก็ตามข้อค้นพบเรื ่องกระบวนการที ่เป็นแกนกลางหลัก 
ประกอบด้วย 1) การสำรวจข้อมูล เพื่อการสร้างฐานข้อมูล โดยพบว่าเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งการตัดสินใจช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนี้จะส่งผลสำคัญ
ต่อการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 2) การสร้างระบบการสื่อสาร ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการสื่อสารภายในชุมชน มักเป็นการสื่อสารผ่านผู้นำชุมชน อสส./อสม. ในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตัวจากโรคโควิด-19 และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือต่าง ๆ ดังเช่น ช่วงเวลาการรับ
ของบริจาค เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าภายในชุมชนยังเกิดการสื่อสารเชิงควบคุมกันเองเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
หากมีสมาชิกคนใดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงกัน เช่น ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้าน 
เมื่อติดเชื้อแล้วห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด เมื่อติดเชื้อแล้วต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้ระมัดระวังหรือแจ้งไปยังผู้นำ
ชุมชน หรือ อสส./อสม. เพื่อขอรับการรักษา เป็นต้น แต่หากไม่ปฏิบัติตามจะมีการสื่อสารเชิงควบคุม เช่น   
การเตือน การต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย การไล่ให้ไปใส่หน้ากากอนามัย การสื่อสารเพื่อให้เกิดความอับอาย 
เป็นต้น ในรูปแบบที่ 2 คือ การสื่อสารระหว่างภายในกับภายนอกชุมชน เป็นการสื่อสารเชิงประสานและขอรับ
ความช่วยเหลือเข้ามายังชุมชน มักเป็นการสื่อสารที่เน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือ
สมาชิกในชุมชนที่ติดเชื้อเพื่อให้ได้รับการรักษาตัวให้เร็วที่สุด และลดโอกาสการติดเชื้อในชุมชนเพิ ่มขึ้น       
การประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น การแจกหน้ากากอนามัย เป็นต้น 3) การสร้างแผน
รองรับการดำเนินการ โดยพบว่าแต่ละชุมชนมักมีแผนงานของตนเองในแต่ละวันหรือสัปดาห์ ยิ่งมีการแพร่
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ระบาดอย่างหนักในชุมชน แผนรองรับจะได้รับการประเมินถี่มากขึ้น มีการพูดคุยหารือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วันและปรับแผนกลยุทธ์จนเกิดระบบที่เหมาะกับชุมชนตนเอง เช่น การรับของบริจาค มักเกิดปัญหาใน          
2 รูปแบบ คือ มีหน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือและแจกสิ่งของที่มากเกินไป จนเกิดปัญหาไม่มีที่เก็บของ 
(เนื่องจากมีพ้ืนที่คับแคบ) โดยเฉพาะของสด เช่น ข้าวกล่องที่บูดได้ง่าย ทำให้กระจายของไม่ทัน คณะทำงานจึง
กำหนดการขอรับของบริจาคเป็นข้าวสารแทนอาหารกล่อง เป็นต้น และปัญหาในอีกรูปแบบหนึ ่งคือ           
ของบริจาคมาน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับคนในชุมชน ทำให้เกิดการแย่งชิงกัน ดังนั้นผู้นำชุมชนจะนำสิ่งของ
เหล่านี้มารวมกันและจัดเป็นชุดเพื่อเฉลี่ยให้กับแต่ละบ้าน โดยให้ความสำคัญกับผู้ที่เดือดร้อนมากเป็น ลำดับ
แรก   

 ผลลัพธ์ (Product) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ผลลัพธ์ที่เป็นข้อค้นพบเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ 1) ผลลัพธ์ด้านการยอมรับและให้ความร่วมมือ จากการทำงานของกลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ พระสงฆ์ 
มูลนิธิ ที่มีความเหน็ดเหนื่อย อุทิศตน ยิ่งทำให้ชุมชนยอมรับและเชื่อฟังต่อกลุ่มคนเหล่านี้มากขึ้น ทำให้ยิ่งให้
ความร่วมมือต่อมาตรการต่าง ๆ รับรู้รับฟังความรู้และข้อมูลเท็จจริง ลดความเชื่อท่ีผิด ๆ เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
หรือข่าวปลอม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ได้สะท้อนคล้ายคลึงกันว่าทำให้เกิดความรักและสามัคคีกับคนในชุมชน
มากขึ้น 2) ผลลัพธ์ด้านระบบการทำงาน ที่มีแผนการทำงานในภาวะวิกฤตในด้านการแพร่ระบาดของโรค    
การทำงานประสานกันในภาวะวิกฤตดังกล่าวทำให้เกิดเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก และยิ่งนานวันยิ่งทำได้
เป็นระบบ ชัดเจนมากขึ้น มีเครือข่ายที่ขยายได้มากขึ้น 3) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร ที่เกิดหลายช่องทางในการ
สื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ คนในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นได้ว่า ในการประชาสัมพันธ์และกำหนดมาตรการ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นได้หลายช่องทาง ทั้งจากการแจ้งข่าวจากกลุ่ม อสส./อสม. เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็น
การแจ้งข่าวสารแบบใกล้ชิด เผชิญหน้ากัน ในขณะที่ช่องทางการสื่อสารออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดขึ้น 
ทั้งการตั้งไลน์กลุ่มของชุมชน การสื่อสารผ่านเพจของหมู่บ้านในเฟซบุ๊ก การโทรศัพท์สอบถามข้อมูล นอกจากนี้
ในการรักษาตัวเมื่ออยู่บ้านยังพบว่ามีการเข้าแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น หมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนเมื่อเจ็บป่วย 
และการติดต่อหมอผ่าน VDO Call เป็นต้น  
 จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสามารถสรุปโมเดล เส้นทางการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ได้ดังภาพที่ 29 
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ภาพที ่29 รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด  
ตามกรอบแนวคิด CIPP Model แบ่งตามระยะเวลาของการระบาด 
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 จากภาพประกอบดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายเส้นทางการป้องกันและแก้ไขในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดได้ 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ระยะก่อนการแพร่ระบาดในชุมชน เป็นระยะที่ผู้คนเริ่มรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่ามีความน่ากลัว มีความรุนแรง และเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาทุกที โดยรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารมาจากข่าวในโทรทัศน์ ข่าวสารในวิทยุ และข่าวสารที่มีในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่     
โดยระยะนี้การจัดการข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและมีแนวทาง
รองรับสถานการณ์ที่มาจากส่วนกลางหรือรัฐบาลที่ชัดเจน ตอบข้อสงสัยในทิศทางเดียวกัน รวมถึงแจ้งแนวทาง
ให้ประชาชนทราบว่าจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้นในระยะต่าง ๆ ข้อค้นพบในระยะที่ 1 นี้ คือ การจัดการกับ
ข้อมูลและสื่อสารอย่างรวดเร็ว มีความชัดเจน เป็นทิศทางเดียวกันจากรัฐบาล จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และ
ผู้คนจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถูกต้องมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยในเชิงปริมาณที่พบว่าข้อมูล
ข่าวสาร ที่ได้รับในระดับสูงจะส่งผลต่อการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถูกต้องมากขึ้น และยิ่งมี
การสื่อสารจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่น สื่อสารจากบุคลากรสุขภาพ สื่อโทรทัศน์ หรือ
สื่อออนไลน์ในช่องที่ได้รับการยอมรับ ยิ่งทำให้การปฏิบัติตัวมีความถูกต้องมากขึ้น  

 ระยะที่ 2 ระยะเริ่มต้นการแพร่ระบาดในชุมชน เป็นช่วงของการแพร่ระบาดที่เชื้อหรือผู้ติดเชื้อยัง
ไม่กระจายอย่างหนาแน่นในชุมชน ซึ่งพบว่าระยะเริ่มต้นการแพร่ระบาดในชุมชนเมืองแออัด เป็นระยะเวลา  
สั้น ๆ และนำไปสู่การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในระยะที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพค้นพบว่า 
ระยะเริ่มต้นการแพร่ระบาดในชุมชนเหล่านี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะคนในชุมชนเมืองแออัด  
ให้ความสำคัญกับปากท้องของตนเองและครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่ง เป็นข้อจำกัดของการขอความ
ร่วมมือในระยะนี้ เพราะสถานการณ์ยังไม่คับขันหรือบีบบังคับให้หยุดการแพร่กระจายเชื้อมากนัก ประกอบกับ
อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ รวมถึงวัคซี นขาดแคลน ทำให้
กลุ่มคนเหล่านี้เอื้อมไม่ถึงเพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาที่สูง แม้จะอยากให้ความร่วมมือแต่เนื่องจากต้องทำงาน 
เพราะรายได้สำหรับเลี้ยงปากท้องเกิดจากการรับจ้างรายวัน หากไม่ทำงานหรือออกไปหาลูกค้าจะทำให้อดข้าว 
ไม่มีเงินสำรองสำหรับการจ่ายหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ระยะนี้มักยังไม่ได้รับความร่วมมือ
เท่าที่ควร ดังนั้นในระยะนี้ปัจจัยนำเข้า โดยเฉพาะอุปกรณ์ป้องกันตัวจากการติดเชื้อ โรคโควิด-19 จึงเป็นสิ่ง
สำคัญที่รัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องควบคุมราคา จัดหา และนำเข้ามาอย่างเพียงพอ   

 ระยะท่ี 3 ระยะการแพร่ระบาดหนัก เป็นช่วงการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นจำนวนมากในชุมชน โดยผู้ให้
ข้อมูลหลายรายได้กล่าวว่ามีความเครียด กังวลอย่างมากเพราะเริ่มมีผู้เสียชีวิต และบุคคลใกล้ตัวต้องติดเชื้อ    
โควิด-19 ประกอบกับข้อมูลข่าวสารในระยะดังกล่าวเป็นไปอย่างสับสน โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้
เพราะเต็มจำนวนการรับ ประกอบกับข่าวการเสียชีวิตหรือแพ้วัคซีนเริ่มมีมากขึ้นทำให้ผู้คนเกิดความกลัว และ
กังวล แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในเชิงปริมาณพบว่า ยิ่งผู้คนมีความเครียด ความกังวลยิ่งส่งผลให้การปฏิบัติ
เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่พบว่า ในระยะที่ 3 
ชุมชนควรแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับสถิติการติดเชื้อในชุมชน แนวทางหรือระบบรองรับ การรับ-ส่ง
ผู้ป่วยของชุมชน ควรอัพเดทข้อมูลถี่มากกว่าระยะที่ 2 เพ่ือเป็นข้อมูลเตือนใจให้เกิดความระมัดระวังการติดเชื้อ
มากยิ่งขึ้น ผลการวิจัยเชิงคุณภาพยังพบอีกว่ายิ่งมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมากเท่าใด ยิ่งทำให้กลุ่มวัยรุ่น      
ยิ่งรวมตัวกันสร้างพลังให้กับชุมชนมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกหลานที่ต้องเดินทางออกไปทำงาน
ภายนอกบ้านจะมีการปฏิบัติตัวที่เคร่งครัดเพราะไม่ต้องการนำเชื้อมาติดหรือมาแพร่ระบาดในบ้านหรือ
ครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ความล่าช้า      
ในการแก้ปัญหาของภาครัฐ ยิ่งส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเมืองแออัดเพ่ิมมากข้ึน เพราะกลุ่ม
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เหล่านี้มีต้นทุนชีวิตต่ำ ไม่มีเงินเก็บแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทั้งนี้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าในระยะนี้
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม อสส./อสม. มีผลต่อการแก้ปัญหาในชุมชนอย่างมากเพราะเข้าถึงสมาชิกของชุมชนได้
โดยตรง สื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับกลุ่มเหล่านี้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเข้าใจบริบทของ
พื้นที่ จึงมักใช้วิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น หากติดเชื้อกลุ่มเหล่านี้จะเสียรายได้จึงต้องเลือกหาเงินเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องก่อนเป็นอันดับแรก แต่เนื่องจากชุมชนเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวว่าผู้ติดเชื้อเหล่านี้เป็นคนหาเช้า
กินค่ำ เช่าบ้านอยู่กับครอบครัว ผู้นำชุมชนจึงขอให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่าลดหย่อนหรืองดเว้นการเก็บค่าเช่าเพ่ือ
ช่วยเหลือให้กลุ่มคนเหล่านี้หยุดการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นยิ่งชุมชนมีความกลมเกลียว สามัคคี เห็นอกเห็นใจ
กัน ยิ่งทำให้ได้รับความร่วมมือในยามวิกฤตมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่าปัจจัยอุปสรรคสำคัญ คือ 
กลุ่มประชากรแฝง ที่ไม่มีความรักหรือผูกพันกับคนในชุมชนเพราะเป็นแค่คนเข้ามาอาศัยระยะสั้น ๆ บางส่วน
ไม่เข้าใจภาษาไทย และบางส่วนเข้ามาในพื้นที่โดยไม่รายงานต่อผู้นำชุมชนทำให้ตกสำรวจและยังเข้าไม่ถึงการ
ประชาสัมพันธ์มาตรการต่าง ๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ในระยะที่ 3 นี้ปัจจัยสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
คือ ความเอาจริงเอาจังของผู้นำชุมชน การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ปัจจัยจากความกังวลที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกันโรคทำได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด รวมถึงมีวิธีการทำงานที่เข้าถึง เข้าใจ และยืดหยุ่น
ตามบริบทของชุมชนเมืองแออัด  

 อย่างไรก็ตามจากการทำประชาพิจารณ์และการเสนอแนะต่าง ๆ พบว่า สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นพ้อง
ต้องกันในเรื่องของระบบการจัดการเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาด คือ 1) ระบบด้าน
สาธารณสุขในการจัดหาแหล่งรักษาตัวให้ทั่วถึง รองรับคนป่วยได้ทุกคน มีระบบการรับส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบครัวสามารถตรวจสอบขั้นตอนการรับส่งผู้ป่วยได้ 2) ระบบด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร เพราะ
ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง ต้องการรับทราบขั้นตอนของการทำงานหรือแนวทางของรัฐบาล 
ต้องการทราบวิธีการป้องกันตัวเอง การรักษาในกรณีรักษาตัวที่บ้าน-โรงพยาบาล-โรงพยาบาลสนาม ต้องการ
ทราบแนวทาง New Normal หรือการเปลี ่ยนแปลงเชิงอนาคต รวมถึงข่าวสารด้านการเยียวยาในกรณี
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มกีารปิดโรงเรียนและเรียนออนไลน์ การตกงานจากการปิดตัวของสถานประกอบการตาม
มาตรการของรัฐ ดังนั้นการสื่อสารนี้ควร ชัดเจน และรวดเร็ว มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จำนวนมากเพื่อให้ผู ้คน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 3) ระบบการประกันและการเยียวยา เนื่องจากกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนเมือง
แออัดมักเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ตกงานเพราะไม่เป็นลูกจ้างประจำ รับเงินเป็นรายวัน เมื่อสถานประกอบการต้องลด
ค่าใช้จ่ายลงทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ตกงานเป็นอันดับแรก และหากเพ่ิมรายจ่ายในเรื่องการรักษาพยาบาลเมื่อต้อง
ติดเชื้อโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ได้รับผลกระทบมากขึ้น มีความเครียดมากขึ้นจนบางส่วนอาจคิดสั้นฆ่าตัวตาย 
ดังนั้นระบบการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองแออัด นอกจากนี้หน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยเรื่องการหนุนเสริมรายได้และการสร้างอาชีพในรายที่ตกงานกะทันหัน เพราะการมี
อาชีพเลี้ยงตนเองได้บ้าง ย่อมนำไปสู่การมีเงินเพื่อไปซื้อหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ การปรับ
พ้ืนที่ในห้องพักให้มีสัดส่วน ย่อมนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal ได้ดีมากขึ้น  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชน
เมืองแออัดและตลาดในประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 
2564 ถึงธันวาคม 2565 การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนเมืองแออัดและตลาดของจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,000 คน ได้รับแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ของข้อมูลกลับคืน จำนวน 1 ,996 คน คิดเป็นร้อยละ 99.8 และการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือ     
ถอดบทเรียนต้นแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัดและตลาดใน
ประเทศไทย โดยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันโรคโควิด -19 
จำนวน 329 คน แบ่งเป็นการสนทนากลุ่ม จำนวน 244 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 85 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามปัจจัยทำนายการปฏิบัติของ
ประชาชน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 10 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลทั ่วไป ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามความลังเลและการได้ร ับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนที ่ 3 
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที ่มีผลต่อการปฏิบัต ิการป้องกันโรคโควิด -19 ส่วนที ่ 4 
แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป และแบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรค
โควิด-19 ต่อบุคคลใกล้ชิด ส่วนที่ 5 แบบวัดความรู้เกี ่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามทัศนคติ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไป และแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด -19 
ต่อบุคคลใกล้ชิด ส่วนที่ 7 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ส่วนที่ 8 แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการ
เยียวยาของรัฐบาล ส่วนที่ 9 แบบสอบถามสุขภาพจิต ส่วนที่ 10 แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง ส่วนเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview guide) และแบบการสนทนากลุ่ม 
(focus group discussion guide) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19  
ในชุมชนเมืองแออัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่  

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ 2 ท่าน พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 1 ท่าน 
และผู้เชี่ยวชาญการวิจัยชุมชน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ในแบบสอบถาม แล้วนำมาคำนวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index [CVI]) 
ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่งเป็นค่าของเครื่องมือทั้งฉบับ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้คำนวณค่า CVI ของเครื่องมือตามตัว
แปรที่ศึกษา ได้ค่า CVI ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความลังเลในการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.91 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้

ค่า CVI เท่ากับ 0.98 
3. แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.97 
4. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.96 
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5. แบบสอบถามทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.98 
6. แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.93 
7. แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล  

ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.96 
8. แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.95 

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) โดยนำไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีความ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 ราย แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้มาคำนวณหาค่าความ
เช ื ่อม ั ่นโดยใช ้ส ูตรคูเดอร์ -ร ิชาร ์ดส ัน 20 (Kuder-Richardson20: KR-20) ได ้ค ่าเท ่าก ับ 0.81 สำหรับ
แบบสอบถามส่วนอื่นนำมาคำนวณค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Chronbach’s 
alpha coefficient) ได้ค่าความเชื ่อมั ่นดังนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.99 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.98 
แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.94 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เท่ากับ 0.96 แบบสอบถามผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล เท่ากับ 0.99 แบบสอบถามสุขภาพจิตเท่ากับ 
0.96 และแบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง เท่ากับ 0.98 

ข้อค้นพบท่ีสำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
จากผลการวิเคราะห์ด้วย SEM ในแบบจำลองการปฏิบัติ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการปฏิบัติในการ

ป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด มีจำนวน 9 ตัวแปร ได้แก่ บริบท
แวดล้อม ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน การได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 มากกว่า 2 เข็ม ความเข้มแข็งของชุมชน และสุขภาพจิต 

ชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 
 ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีพลังจะทำให้การฝ่าฟันต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วและแก้ปัญหา
ได้อย่างลุล่วง จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของการสร้างพลังชุมชนเกิดขึ้นได้จากการสร้างพลังใจร่วมกันเอง
ภายในชุมชน เช่น การให้ความร่วมมือปฏิบัติแบบเดียวกันตามที่ผู้นำชุมชนร้องขอ  การสร้างค่านิยมร่วมกันว่า 
“เราจะปลอดภัยเมื่อทุกคนปลอดภัย” เป็นต้น และการสร้างพลังที่เกิดจากแรงผลักดันภายนอกชุมชน เช่น การ
หลั่งไหลความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาสู่ชุมชนทำให้เกิดผู้นำธรรมชาติที่ทำงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เป็นแกนนำประสานคนในชุมชนกับมูลนิธิภายนอกเพ่ือขนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม เสริมกำลังคนที่มีคุณภาพ ใช้พลังทางสังคมสร้างความเคร่งครัดในการดำเนินการ
ตามมาตรการที่แนะนำ ร่วมกับการกำหนดมาตรการมีความชัดเจนมุ่งหวังเป้าหมายและผลลัพธ์เป็นสำคัญ    
ยิ่งทำให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้รวดเร็ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เห็นได้ว่ากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพัฒนาได้โดยเริ่มจากการสร้างการมีส่วนร่วมใน 4 ส่วน ได้แก่ 1) ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ 3) ร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) ร่วมประเมินผล ซึ่งสามารถอธิบายและเสนอแนะเชิงนโยบายแบ่ งออก
ตามกระบวนการการมีส่วนร่วม ได้ดังนี้ 
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1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนที่จะตัดสินใจได้จะต้องมีกระบวนการคิดร่วมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หากขาดการสื่อสารให้ถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่มีช่องทางสื่อสาร เพราะถือว่าเป็นกลุ่ม “เสียงเล็ก ๆ” 
ในชุมชน เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มประชาชนแรงงานนอกระบบ เป็นต้น ก่อให้เกิดกระบวนการคิดบน
ฐานข้อมูลข่าวปลอมหรือข่าวลือในชุมชนทำให้ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนอ่ืน ๆ ส่งผลต่อความเชื่อและทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แสดงออกต่อไป ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นำมาสู่กระบวนการแก้ปัญหาในขั้นตอนการ
คิด คือ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เช่น  การใช้ระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy 
Fondue) ที่เปิดรับข้อร้องเรียนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง กระจายเรื่อง และ
ตอบคำถามเพื่อให้เสียงเล็ก ๆ สามารถนำเสนอความคิดถึงกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ การจัดการ
ข้อมูลข่าวปลอมหรือข่าวลือที่ระบาดในชุมชน ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่าย จากกลุ่มผู้ที่มี
ความน่าเชื่อถือ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชนที่ได้รับการนับถือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สื่อสารผ่านช่องทางที่
หลากหลายและคำนึงถึงภาษาของผู้รับข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะนำมาสู่กระบวนการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยผลการศึกษาพบว่ากระบวนการตัดสินใจของคนในชุมชนเมืองแออัดมี 2 รูปแบบหลัก 
ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ตัดสินใจตามเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย ข้อตกลงของสังคม ซึ่งรูปแบบนี้เป็นการประเมินข้อดี-
ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่รัฐจะตัดสินใจดำเนินการตามระเบียบ นโยบายที่กำหนดไว้ ใน
แผนงานปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ประชาชนทั่วไปจะตัดสินใจดำเนินชีวิตตาม
กฎ ระเบียบที่สังคมและชุมชนกำหนดไว้เพื่อลดการต่อว่าหรือกดดันจากสังคม เช่น ตัดสินใจสวมหน้ากาก
อนามัยแม้ว่าจะร้อนและอึดอัด เพราะไม่ต้องการถูกกีดกันจากการใช้รถสาธารณะ เป็นต้น ในขณะที่รูปแบบที่ 
2 การตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นการตัดสินใจจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกับความคาดหวังส่วนตัว ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่ารูปแบบการตัดสินใจในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ข้อมูล 
ผลลัพธ์ร่วมกับการคาดหวังต่อผลลัพธ์ ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ปรากฏได้ชัดว่า การตัดสินใจตามข้อมูลข่าว
สามารถจะส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรม คือ หากต้องการให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หมดไป
จากชุมชน เพราะต้องการใช้ชีวิตอย่างไม่หวาดระแวง ดังนั้นชุมชนจะปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
และจะเคร่งครัดมากขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดอย่างหนักในชุมชน และเมื่อรับรู้ข่าวสารว่าไม่มีการ
แพร่ระบาดแล้ว ประชาชนจะตัดสินใจลดความเคร่งครัดในการป้องกันตัวลดลง ทั้งนี้เห็นได้ชัดเจนว่า การให้มี
มาตรการ และการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมต่าง ๆ ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
 นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนจะตัดสินใจผ่านการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นั่นคือ หาก
เคร่งครัดไปแต่ไม่เห็นผลดี เช่น ตัดสินใจจะทำคนเดียวแต่ถูกสังคมมองเป็นตัวตลกย่อมไม่ทำต่อ แต่ถ้าคนที่ไม่
เคร่งครัดกลับเป็นกลุ่มผู้นำเสียเอง และไม่ถูกตำหนิจากสังคม ทำให้ประชาชนคิดได้ว่าตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้
สามารถเป็นแนวอ้างอิงให้ปฏิบัติตามได้ เพราะไม่ถูกสังคมตำหนิ “ที...นาย/นาง...ยังทำได้เลย ไม่เห็นจะเป็น
อะไร” เป็นต้น ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ มาตรการต้องเป็นทิศทางเดียวกัน สื่อสารชัดเจน กลุ่ม       
ผู้สื่อสารไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับใดก็ตามต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการของสังคม ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 
เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อประชาชน นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงกระตุ้น
และจูงใจอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีการระบาดในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนยังคงตั้งการ์ดสูงอยู่เสมอ  
 2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือการลงมือปฏิบัติ ถือเป็นกระบวนการสำคัญอย่างมากต่อการ
จัดการต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การลงมือปฏิบัตินี้มีรูปแบบของกลุ่มคนที่จะเข้ามาจัดการต่อ
ปัญหา ทั้งเรื่องกระบวนการ และทรัพยากร ประกอบด้วยกลุ่มคน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนที่ 1 แกนนำ คือ ผู้เริ่ม 
แนวหน้าของการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นแนวทางของการแก้ปัญหา ส่วนที่ 2 คนที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมีแกน
นำเป็นผู้ริเริ่ม หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะทราบดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างไร ดังนั้นกลุ่ม
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เหล่านี้จะดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่มีแผนรองรับ ซึ่งข้อดีของการมีแผนรองรับคือ มีทรัพยากรที่พร้อมต่อ
การปฏิบัติการ และส่วนที่ 3 คนอาสาหรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจ มีบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นกลไกแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นหลัก แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องแผนงานที่เป็นระบบ เพราะเพิ่งจัดตั้งกลุ่ม แต่มีข้อดีตรงที่ขับเคลื่อน
งานได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนทั้ง 3 ส่วนคือ  
ความอ่อนล้า ความเจ็บป่วย การถูกบั่นทอนจากคนรอบข้างที่อาจไม่เห็นด้วยหรือไม่เข้าใจเรื่องการทำงานเพ่ือ
ส่วนรวม นอกจากนี้ยังอาจถูกเย้ยหยันจากผลการกระทำที่มิอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดได้ชัดเจน เพราะ
เป็นแค่กลุ่มคนเล็ก ๆ จัดการต่อปัญหาระดับโลก เป็นต้น ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี้ คือ  การให้กำลังใจ 
การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ให้ขาดแคลน เพื่อลดความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะบั่นทอนและดึงจุดสนใจไปสู่การค้นหาทรัพยากรด้วยตนเอง ส่งผลให้การจัดการต่อปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องล่าช้าลง รวมถึงต้องมีการสื่อสารยกย่องพฤติกรรมการทำงานเพ่ือส่วนรวม   
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ข้อค้นพบในเรื่องการรับผลประโยชน์ร่วมจากการมีส่วน
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที่ไม่เป็นสิ่งของ 
เช่น การเกิดอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดที่มีต่อการมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้ว่าประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้า
มามีส่วนร่วมในสถานการณ์นี้ มักสะท้อนผลลัพธ์เรื่องประโยชน์ที่ได้รับ คือ “ความภูมิใจ” “ความอิ่มเอมใจ” 
“เกิดความรู้สึกรักและสามัคคีกันมากขึ้น” 2) รูปแบบที่เป็นสิ่งของ เช่น การได้รับทรัพยากรเพิ่มขึ้น การได้รับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามข้อพึงระวังเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือ รูปแบบที่ไม่เป็นสิ่งของ เป็นรูปแบบที่อ่อนไหวสามารถเพิ่มหรือลดลงได้อย่างรวดเร็ว
ตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การถูกบั่นทอนกำลังใจ การแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียม (เช่น ทำมากได้
น้อย ทำน้อยได้มาก) การให้ที่ไม่ต่อเนื่องหรือลดลง รวมถึงการแรงจูงใจที่ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหวังหรือ
ความต้องการของตนเอง เช่น มุ่งหวังว่าการเข้ามาช่วยเหลือชุมชนนั้น ควรได้รับสิทธิ์การเข้ารับการรั กษาที่
รวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงนั้นกลับไม่ได้รับการช่วยเหลือที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในกระบวนการรับผลประโยชน์ร่วมกัน คือ การสนับสนุนทรัพยากรให้กับภาคชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยระดับของชุมชนควรมีแผนรองรับการจัดการทรัพยากรที่เข้าสู่ ชุมชนกระจายให้เกิดความทั่วถึง พร้อมทั้ง
จัดลำดับให้เหมาะสม นอกจากนี้พิจารณาช่องทางการรับทรัพยากรที่หลากหลาย ไม่หวังพ่ึงพิงเพียงงบประมาณ
ของภาครัฐ ในขณะที่ความอ่อนไหวที่อาจเกิดกับผู้ทำงานหรือคนในชุมชน คือ ความสิ้นหวัง ท้อแท้ใจต่อปัญหา
ด้านอื ่น ๆ ที ่เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดังนั ้นภาครัฐจึงต้องหามาตรการเยียวยากลุ ่มคนเหล่านี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาสาสมัคร ที่เสียสละเวลาส่วนตัวหรือรายได้เพื่อส่วนรวม จึงต้องเร่งสนับสนุน และให้
กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วเหมาะสม 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นกระบวนการที่นำมาใช้เพ่ือประเมินผลลัพธ์จากกระบวนการ
ที่ดำเนินการไป ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะอาศัย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ประเมินจากตนเองว่าเกิดผลดี -ผลเสีย
หรือไม่อย่างไร ประเมินจากผู้อื ่นที่ตอบสนองกลับมาเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา และประเมินผลจาก
ข้อเท็จจริง เช่น สถิติคนติดเชื้อในชุมชนลดน้อยลง ปริมาณทรัพยากรที่เข้ามาช่วยเหลือในชุมชนมีมากขึ้น     
นั่นแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการเพื่อสื่อสารกับคนภายนอกชุมชนเมืองแออัดทำได้ดี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ข้อจำกัด คือ การถูกบั่นทอนกำลังใจเมื่อผลลัพธ์ยังไม่เป็นตามเป้าหมาย หรือไม่สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว
ตามความมุ่งหวังของคนในชุมชน การมีข้อมูลเท็จ ข่าวปลอม หรือข่าวลือที่สร้างให้เกิดความเข้าใจผิด ทำให้การ
ทำงานที่ผ่านมาอาจถูกมองว่าสูญเปล่า เพราะคนไม่เชื ่อมั ่น ไม่ปฏิบัติตาม ต่อต้าน ดังนั ้นข้อเสนอแนะ         
เชิงนโยบาย คือ การร่วมกันถอดบทเรียนภายในชุมชนเพื่อสะท้อนผลลัพธ์ในเชิงชุมชนที่ชัดเจน ชื่นชมซึ่งกัน
และกัน ยึดถือหลักการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับ ชุมชนเมืองแออัดของ



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

273 

 

ตนเอง โดยวิเคราะห์ว่าข้อมูลเท็จข่าวปลอมหรือข่าวลือที่ระบาดในชุมชนนั้นมาจากที่ใด และควรจัดการกับ
ข้อมูลหรือต้นตอของข่าวสารนั้นอย่างไร ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ 
 ดังนั ้นสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที ่เก ี ่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการมีส ่วนร ่วม 
ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร เช่น ช่องทางการสื่อสารจากประชาชนมาสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารจาก
หนว่ยงานภาครัฐลงไปสู่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้ต้องต่อเนื่องติดตามเรื่องราวได้จริง เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดี สื่อสารจากผู้เชี่ยวชาญหรือน่าเชื่อถือ เป็นต้น 2) มาตรการควบคุมและจัดการข้อมูลเท็จ 
ข่าวปลอม หรือข่าวลือที่ระบาดในชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดที่สำคัญต่อทัศนคติ การตัดสินใจ และการแสดง
พฤติกรรม 3) ผู้นำมีมาตรการที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนไปมา และพร้อมเป็นตัวอย่างที่ดี เพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
ชุมชน 4) การจัดการภายในชุมชนควรเน้นให้เกิดการสะท้อนผลลัพธ์เชิงชุมชน 5) แนวทางการสร้างกำลังใจ 
กระตุ้นให้เกิดภาวะอารมณ์ร่วม เช่น การชื่นชมต่อความสามัคคีในการแก้ไขปัญหา และการชื่นชมต่อตัวบคุคล 
เป็นต้น 6) การสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดแคลน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนที่คิด
แก้ปัญหาสามารถทำงานได้เต็มที่ ไม่ห่วงหรือกังวลใจ 7) ยกย่อง ชื่นชม ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีแรงจูงใจอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความอ่อนล้าและเพ่ิมความแข็งแกร่งทางใจได้ต่อไป  

กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ 1) ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วมลงมือปฏิบัติ 3) ร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) ร่วมประเมินผล สรุปได้ดังภาพที่ 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 30 สรุปกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ติดเชื้อสายพันธุ์รุนแรงป่วยหนักเสียชีวิตกับไม่รุนแรงแต่ระบาดรวดเร็ว การจัดการต่างกันหรือไม่ 

 จากผลการวิจัยพบว่าการแนวทางการจัดการหลัก “ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์รุนแรงและ
ไม่รุนแรง” คือ มีรูปแบบกระบวนการจัดการแบบเดียวกัน ได้แก่ 1) การสื่อสารเบื้องต้น เพื่อให้รับทราบว่ามี
การแพร่ระบาดโดยรอบของชุมชนเพ่ือเตือนให้เตรียมรับมือเฝ้าระวัง 2) การยกระดับมาตรการของชุมชนขึ้นมา
ใช้เฉพาะ เช่น การสร้างเครือข่ายทีมงานเพ่ือรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยพบว่ายิ่งมีทีมงานจำนวน
มากยิ่งเป็นกำลังเสริมที่ดีในการบริหารจัดการ แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าในสถานการณ์วิกฤตมักเกิดทีมงานที่

กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการลงมือปฏิบัต ิ ประเมนิผล รับประโยชนร์่วม 

ลำดับ 1: แกนนำ ทำหน้าที ่“เริ่ม” (ผูน้ำแต่งต้ัง/
ผู้นำธรรมชาติ): บุคลากรมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 
เป็นด่านหน้า เช่น สาธารณสุข/ ผู้นำชุมชน-ตลาด/ 
ทีมประสานงาน ผู้นำจิตวิญญาณ 
ลำดับ 2: คนที่ได้รับมอบหมาย “ทำตามแผน”: 
กลุ่ม/หน่วยงานจัดตั้งมาก่อน-ได้รับมอบหมายเพิ่ม 
ลำดับ 3: คนอาสา ทำหน้าที่ “แก้ปัญหาเฉพาะ
กิจ”: ประชาชนทัว่ไป กลุ่มที่จัดตั้งเฉพาะกิจ 

- ทำไปสักพักจะอ่อนล้าและปว่ย 
- ถูกตอ่ว่าจากครอบครัว สังคม  
  (เมื่อไม่เป็นไปดั่งใจ หรือ ตามความคาดหวัง) 

รูปแบบ 1: ตัดสินใจ
ตามเง่ือนไข มีระเบียบ
รองรับ (มีแผนกำหนด) 
รูปแบบ 2: ตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (จากการ
รับรู้ข้อมูลและความ
มุ่งหวังส่วนตัว)  

ประเมนิจาก 
1. ตนเอง 
2. ผู้อื่น 
3. ข้อเท็จจริง 

- คำป่ันทอน 
- ข่าวปลอม 
- ไม่เป็นตาม  
  เป้าหมาย 

- การคิดป้องกัน 
- การแก้ปัญหา 
- การคิดวิเคราะห์   
  (คิดเชิงประเมิน) 
- การคิดเชิงบวก 
- การคิดคาดการณ์  
  เชิงอนาคต 

- คิดแต่ไม่สือ่สาร  
- ไม่มีช่องทาง 
- ข้อมูลประกอบคิด 

- ข้อมูลสื่อสารไม่ชัดเจน 
- แนวทางเปลี่ยนไปมา 
- ข้อมูลกระตุน้ไม ่
  ต่อเนื่อง 
- ไม่เกดิผลดี-ผลเสีย 

 
 

ลักษณะ
สำคัญ 

ไม่เป็นสิ่งของ/ 
เป็นสิ่งของ 

1. มิติด้านอารมณ ์
   และความรูส้ึก    
   เชน่ ภูมิใจ อิ่มใจ  
   เสยีใจ  
2. มิติรางวัล/ 
   สิ่งตอบแทน  

- ไม่ต่อเนื่อง 
- ลดลง 
- ไม่เท่าเทยีม 
- ไม่สอดคลอ้ง 
- ไม่เป็นที่พอใจ 
 

 
 

ข้อจำกัด 
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เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เข้ามาช่วยเสริมทัพเพื่อสนับสนุนทีมงานหลัก นอกจากนี้ยังมีการระดมสมองเพ่ือ
วางแนวทางและมาตรการของชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 3) การจัดระบบต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาด โดยผู้นำชุมชนและทีมงานจะเป็นผู้ประเมินความรุนแรงและประกาศการใช้มาตรการต่าง ๆ ร่วมกับการ
อัพเดทข้อมูลผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิตเพื่อให้เห็นความจำเป็นของการยกระดับมาตรการในชุมชน นอกจากนี้เมื่อมี
การระบาดแล้ว พื้นที่ชุมชนเมืองแออัดมักได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก จึงต้องจัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรและความช่วยเหลือเหล่านี้ ให้กระจายสู่สมาชิกได้เร็วและทั่วถึง ดังนั้นในกระบวนการนี้    
ต้องสื่อสารชัดเจน รวดเร็วกับคนในชุมชน อธิบายให้เกิดความเข้าใจต่อมาตรการของชุมชน และขอรับความ
ร่วมมือ พร้อมกับการสร้างค่านิยมร่วมกัน 4) การสื่อสารและประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกชุมชน 
เพราะปัญหาการแพร่ระบาดต้องอาศัยการขับเคลื่อนงานกับภายนอก ดังนั้นการประสานงานต้องมีศูนย์กลาง
เพื่อสื่อสารภายใน-ภายนอกชุมชนพร้อมกับการแจ้งข่าวไปยังผู้นำชุมชน เพราะจะทำให้การขับเคลื่อนงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลชุดเดียวกัน 5) การวางแผน/ ปรับแผนเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด โดยการปรับ
แผนงานนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลของชุมชน โดยข้อมูลที่มีความจำเป็นในกระบวนการจัดการ เช่น ข้อมูลการติดเชื้อ
ของคนในชุมชน การรับ-ส่งต่อสมาชิกในชุมชน จุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ปัญหาอุปสรรคหรือ
ผลกระทบที่เกิดจากมาตรการและการแพร่ระบาดของคนในชุมชน เป็นต้น 6) การฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับ
ผลกระทบ เป็นการจัดการที่เกิดขึ้นหลังจากรับทราบเรื่องผลกระทบและปัญหาหรืออุปสรรคของการดำเนินงาน 
ดังนั้นทั้ง 6 กระบวนการ ถือว่าเป็นกระบวนการหลักในการจัดการโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
 ในขณะที่ความแตกต่างของสายพันธุ์ที่รุนแรงและไม่รุนแรงนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อกระบวนการจัดการหลัก
มากนัก แต่ผลการวิจัยพบว่าส่งผลต่อสภาพจิตใจของคนในชุมชนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะความกังวลเรื่องการ
ติดเชื้อ ความเครียดจากการไม่ได้รับวัคซีน ความเครียดจากการไม่มีเตียงผู้ป่วยรองรับ ความเครียดจากการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารปลอมที่ยิ ่งส่งผลต่อความรุนแรงที่เกินจริง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่าใน
ระยะแรกที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์รุนแรง คนมีความเครียดสูงเพราะว่ายังไม่มีความรู้ด้านการจัดการ
หรือป้องกันตนเองที่ถูกวิธี ไม่มีแนวทางการปฏิบัติตัวที่ชัดเจน ประกอบกับการมีข่าวการเสียชีวิตสูง และคนที่
ติดเชื้อนั้นเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ตัวทำให้เกิดความกังวลมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังพบอีกว่า ยิ่งมีความ
กังวลหรือความเครียดสูง จะยิ่งส่งผลต่อการปฏิบัติตัวและปฏิบัติกับคนใกล้ชิดยิ่งมีความเคร่งครัดมากขึ้น ทำให้
เกิดการปฏิบัติตามมาตรการชุมชนได้เคร่งครัดมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าตัวอย่างของชุมชนเมืองแออัดหนึ่งที่
กำหนดมาตรการลดทางเข้าออกชุมชน และให้ทุกคนผ่านด่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าสู่พื้นที่ แม้จะ
เป็นมาตรการที่สร้างความลำบากอย่างมากกับคนในชุมชนเมืองแออัดเพราะธรรมดาแล้วนั้นชุมชนเมืองแออัด
เป็นพื้นที่ท่ีเข้าออกได้หลายทาง ซึ่งผลการวิจัยพบว่าในช่วงที่มีความรุนแรง การใช้มาตรการนี้ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี มีส่วนน้อยที่ยังฝ่าฝืน ส่วนหนึ่งเกิดจากกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้แต่เมื่อ
ดึงล่ามมาช่วยสื่อสาร ยังได้รับการตอบรับต่อมาตรการชุมชนนี้เป็นอย่างดี แต่เมื ่อมีการแพร่ระบาดขอ ง      
สายพันธุ ์ที ่ไม่ร ุนแรงมาตรการนี ้ถูกลดหย่อนไป และเปิดใช้ทางเข้าออกได้ตามปกติ ดังนั ้นสรุปได้ว่า 
กระบวนการจัดการหลักไม่มีความแตกต่าง แต่พบความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของสุขภาพจิต การปฏิบัติตัว 
การยอมรับต่อมาตรการชุมชน (หากรุนแรงจะถูกยกระดับ แต่หากไม่รุนแรงจะถูกปรับลดหย่อนหรือยกเลิกการ
ใช้มาตรการบางอย่าง)  
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปรายละเอียดความแตกต่างของรูปแบบการจัดการเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดที่รุนแรงและ
ไม่รุนแรงได้ดังตารางที่ 62 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 62 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

ประเด็นการป้องกันและแก้ไข 
สถานการณ ์

มีการแพร่ระบาดสูง (รุนแรง) มีการแพร่ระบาดต่ำ (ไม่รุนแรง) 
1. ด้านพื้นที่เข้าออกชุมชน - ปิดจุดทางเข้าออกเหลือ 1 จุด

หรือลดจำนวนลงให้เหลือน้อย
ที่สุด เพ่ือป้องกันคนภายนอก/ 
แปลกหน้าเข้าสู่ชุมชน เพราะ
กลุ ่มคนเหล่านี ้จะไม่ม ีใจรัก
ชุมชน ไม่ช่วยป้องกัน  

- ลดหย่อนมาตรการลงได้เพราะ
ในชุมชนเมืองแออัดปิดจุดเข้า
ออกทำได้ยากมาก เพราะส่วน
ใหญ่เป็นชุมชนเปิด เข้าออกได้
หลายทาง 

2. ด้านบุคลากร/ กำลังคน - จัดให้มีค่าตอบแทนของ อสม. 
หร ือเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง 
เพิ ่มขึ ้นสูงตามจำนวนเคสที่
ต้องรับหรือทำงานเพ่ิมข้ึน  

- ค่าตอบแทนตามช่วงเวลาปกติ  

- เพิ่มจำนวน อสม. เข้ามาช่วย
เจ้าหน้าที ่ในการดูแลผู ้ป ่วย 
หากมีจำนวนไม่เพียงพอต้อง
ดึงญาติผู ้ป่วยเข้ามาร่วมเป็น  
อสม. 

- สามารถใช้ อสม. จำนวนเท่าเดิม 
เพ ียงแต ่ เพ ิ ่มการให ้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง หรือ
คอยเตือนให้ระมัดระวังความ
เสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19 

3. การประสานรับส่งต่อผู้ป่วย
ในชุมชน 

- ควรเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ง่าย 
เช่น ผู้นำชุมชน เพราะในช่วง
ระบาดรุนแรง ประชาชนมัก
เข้าไม่ถึงระบบการให้บริการ
ภาครัฐ 

- สามารถใช้บริการตามที่ภาครัฐ
จัดหาให้  

4. มาตรการในชุมชน - ใช้ระบบสังคมกดดัน เน้นการ
ใช ้มาตรการและบทลงโทษ
เด็ดขาด ซึ ่งเป็นข้อตกลงกัน
ของคนในชุมชน 

-  ใช ้ร ูปแบบการด ูแลป ้องกัน
ตนเองและครอบครัวของตนเอง  

5. ระบบการรายงานข้อมูล - เน้นการส่งข่าวเรื่องอัตราการ
ติดเชื้อ การเสียชีวิตในชุมชน 
แบบวันต่อวัน  

- สามารถสื ่อสารข้อมูลข่าวสาร
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน  
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 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ตาม 
สิ่งที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 1. การสื่อสาร ควรสื่อสารโดยใช้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการติดแผ่นป้ายบอกมาตรการ   
การป้องกัน ป้ายเตือนลดความเสี่ยง โปสเตอร์ แผ่นพับ การส่งข่าวผ่านสื่อสังคม/ออนไลน์ ทั้งนี้ควรสื่อสารโดย
ใช้หลายภาษาเพ่ือช่วยรณรงค์ให้ทุกคนในชุมชนรับรู้ข้อมูลและเข้าใจข้อมูลแบบเดียวกัน  
 2. การเสริมสร้างความรู้ และรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนได้รู้เท่าทันกับสถานการณ์    
ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจ ATK ด้วยตนเองอย่างถูกต้องเพื่อลดการพึ่งพาการ 
รอคอยจากเจ้าหน้าที่  
 3. การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีระบบการติดตามภายหลังการติดเชื้อ การพัก
รักษาตัวเมื่ออยู่ที่บ้าน และรณรงค์ให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
 4. การสร้างระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยเล็ก เช่น ชุมชน และส่งตรง
ไปยังหน่วยงานสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรหรือผู้ช่วยงานในชุมชนที่ทำหน้าที่ช่วยดูแลให้คำแนะนำกับ
ประชาชนในชุมชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ การเข้าถึงระบบหมอพร้อม การแสกน QR Code เป็นต้น 
เพื่อช่วยให้คนในชุมชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้มากขึ้น แจ้งข้อมูล
ข่าวสารได้เร็วมากข้ึน เป็นต้น  
 5. การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรค ควรแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่
ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้า
หอพักหรือเจ้าของหอพักควรตระหนักในเรื่องการทำความสะอาดและการทำลายเชื้อพ้ืนที่ส่วนกลางอยู่เสมอ  
 ดังนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19        
ไม่สามารถทำด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้เพราะมีความเกี่ยวข้องกับหลายระดับ โดยประเด็นที่ต้อง
คำนึงถึง ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนพื ้นที่หรือจัดการด้านกายภาพของชุมชน การพัฒนากำลังคนให้
เตรียมพรอ้มรองรับกับสถานการณ์โรคระบาด ระบบการประสานงานส่งต่อ การสร้างแผนงานชุมชนเพ่ือรองรับ
สถานการณ์การระบาด การพัฒนาฐานข้อมูล การพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน-รักษา-วัคซีนที่เพียงพอและ
คุณภาพดี 

รูปแบบท่ีดีในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  

 จากการถอดบทเรียนพบว่า รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของ
ช ุมชนเมืองแออัดในจังหว ัดกร ุงเทพมหานครและจังหว ัดเช ียงใหม่ตามกรอบแนวคิด CIPP Model                 
ซึ ่งประกอบด้วย บริบท (Context: C) ปัจจัยนำเข้า (Input: I) กระบวนการ (Process: P) และผลลัพธ์ 
(Product: P) มีความคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังภาพที่ 31 นอกจากนี้ได้ทำการถอดบทเรียนรูปแบบที่ดีในการ
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยแบ่งตามระยะของการระบาด คือ ก่อนการระบาดสู่ชุมชนเมืองแออัด 
เริ่มต้นการระบาดในชุมชน และช่วงระบาดหนักในชุมชน สรุปได้ดังภาพที่ 32 
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ภาพที่ 31 รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
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ภาพที่ 32 รูปแบบที่ดีในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ตามกรอบแนวคิด CIPP Model แบ่งตามระยะเวลาของการระบาด 
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ข้อดีและข้อจำกัดในการทำวิจัย 

 ข้อดี 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และมีการกระจายในหลาย

พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นตัวแทนของชุมชนเมืองแออัดและตลาดในเมือง
หลวงและนอกเมืองหลวง  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ ทำให้ข้อมูลที่ได้ 
มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยอธิบายผลการวิจัยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ข้อจำกัด 
1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างอาจมีอคติ (selection bias) เนื่องจากผู้วิจัยคัดเลือกจังหวัดที่ศึกษา

แบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกศึกษาในจังหวัดที่มีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวนมาก แต่ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษา ดังนั้นอาจช่วยลดอคติในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างได้  

2. ข้อมูลที่ได้มาอาจมีอคติ (information bias) ซ่ึงอาจเกิดจากคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ให้การสัมภาษณ์ และผู้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ป้องกันโดยให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ผู้วิจัยเน้นย้ำให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง รวมถึงผู้วิจัยได้เน้นย้ำผู้ให้ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง และได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างว่าคำตอบที่ได้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและ
จะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น สำหรับผู้สัมภาษณ์ครั้งนี้ใช้ผู ้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ในการ
สัมภาษณ์ น่าจะช่วยลดอคติของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ได้  

3. อาจไม่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุ (exposure) และอะไรเป็นผลลัพธ์ 
(outcome) (temporal ambiguity) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง (cross-sectional 
study) แต่การศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลการศึกษาเชิงคุณภาพจะช่วย
อธิบายได้บางส่วนว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผลลัพธ์ ทำให้ช่วยลดข้อจำกัดในประเด็นนี้ลงได้  

4. การนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ได้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
1. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเกิด

มุมมองใหม ่ๆ ในการพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด  
2. เผยแพร่รายงานการวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างมุมมองใน

การพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. นำต้นแบบการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ที ่ได้จาก

การศึกษาครั้งนี้ไปใช้ก่อนนำไปขยายผลในชุมชนเมืองแออัดอ่ืน 
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2. พัฒนาโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด   
โดยคำนึงถึงปัจจัยทำนายการปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้   

3. นำข้อสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ กรณีที่มีการระบาดของ
โรคโควิด-19 หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ 

4. การศึกษาปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19         
ในชุมชนเมืองแออัดในการศึกษาครั้งต่อไป ควรทำการศึกษาแบบติดตามในระยะยาว (cohort study) และ    
ควรเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรรบกวนอื่นให้ครอบคลุม เช่น จำนวนผู้ป่วย และจำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละพ้ืนที่ 
เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ

โรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด ได้ 8 ประเด็นหลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองแออัด 2) จัดทำ
ระบบฐานข้อมูลชุมชน 3) สร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชน 4) สร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคระบาด 5) สร้างภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน 6) การสื่อสารเกี่ยวกับโรค
ระบาดที่มีประสิทธิภาพ 7) มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม และ 8) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิน
และติดตามสุขภาพจิต ซึ่งสาระสำคัญของข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีดังนี้     

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองแออัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนเมืองแออัดคือ การสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้ทุกคนรับรู้และเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 
เนื่องจากการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
ดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เป็นเจ้าของชุมชนมีอำนาจในการแก้ปัญหามากที่สุด ดังนั้นการส่งเสริมศักยภาพของ
ชุมชนมีความสำคัญมาก เช่น ผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น องค์ประกอบหลักของชุมชนที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำธรรมชาติ (เช่น ผู้นำทางจิตวิญญาณ) อสส./อสม. มูลนิธิ หน่วยงานและ
เครือข่ายสาธารณสุข หน่วยงานด้านการปกครอง และสถาบันการศึกษา ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้แนว
ทางการจัดการทำได้ราบรื่นมากขึ้น โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครควรผ่านการอบรมเรื่องการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองแออัด โดยดำเนินการดังนี้ 

1.1 พัฒนาผู้นำชุมชน ทั้งผู้นำจัดตั้งและผู้นำธรรมชาติ  
1.2 สร้างกระบวนทัศน์ที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
1.3 สร้างแผนชุมชนที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
1.4 ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน: ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วม

ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 
1.5 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบ

ความสำเร็จ 
1.6 สร้างวิทยากรกระบวนการของชุมชน สร้างวิศวกรสังคม  
1.7 ปรับความคิด เปลี่ยนมุมมองคนในชุมชนเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
1.8 ถอดบทเรียนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน 
1.9 จัดทำแผนรับมือภาวะฉุกเฉินสำหรับชุมชน (รวมถึงการฝึกซ้อมและจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็น) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงมหาดไทย (มท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
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2. จัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเมืองแออัดที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี  มักเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของชุมชน นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่มี     
การแพร่ระบาดรุนแรงควรมีการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะทำงานได้ รับทราบเป็นรายวัน โดยข้อมูลเกี่ยวกับ     
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน เช่น สถิติผู้ติดเชื้อ-เสี่ยงสูง-เสียชีวิต ภายในชุมชน รายงานผลกระทบด้านคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนในระยะที่เกิดการแพร่ระบาด รวมถึงรายงานปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน      
ในแต่ละวัน เพื ่อนำมาใช้ปรับเปลี ่ยนระบบการบริหารจัดการ ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงและรองรับต่อ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยชุมชนควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางที่เป็นจุดรวบรวมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน
ไว้ในที่เดียว (Joint Information Center: JIC) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน   
ซึ่งศูนย์นี้นอกจากจะเป็นที่รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ชุมชนใช้ในการตัดสินใจ วางแผน หรือดำเนินงานต่าง ๆ แล้ว 
ยังใช้เป็นศูนย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลออกไปสู่ภายนอกเพียงจุดเดียว ซึ่งจะช่วยลดความ
สับสนต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน ดังนั้นการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างมาก
ต่อการวางแผนขับเคลื่อนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงเสนอแนะให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลของ
ชุมชนทุกแห่ง ซึ่งควรประกอบด้วย 

2.1 ฐานข้อมูลคนในชุมชน แรงงานต่างด้าว แรงงานผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายประชากร  
2.2 ฐานข้อมูลโครงสร้างชุมชนและแกนนำชุมชน  
2.3 ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่ม 608 ในชุมชน  
2.4 ฐานข้อมูลโรคติดเชื้อและโรคระบาดในชุมชน  
2.5 ฐานข้อมูลระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 
2.6 ฐานข้อมูลกลุ่ม เครือข่ายชุมชน ฐานข้อมูลครัวเรือน 
2.7 ฐานข้อมูลวัคซีนและอาการข้างเคียง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวง
แรงงาน (รง.)  

หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการฐานข้อมูล: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครในชุมชนถือได้ว่าเป็น
กลไกขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่สำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพราะกลุ่ม
เหล่านี้ถือเป็นเครือข่ายสาธารณสุขที่ได้รับการอบรม และเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบเข้าถึงกลุ่มสมาชิก
ในชุมชนได้ดีมากที่สุด เพราะในระหว่างการทำงานเยี่ยมบ้านหรือติดตามอาการผู้ป่วย จะเห็นสภาพความ
เป็นอยู่และให้คำแนะนำในคราวเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ในกรุงเทพมหานครจำนวนของ 
อสส. ยังมีจำนวนน้อยไม่สามารถดูแลกลุ่มประชากรในชุมชนเมืองแออัดได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับบางพื้นที่มี
แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ โดยทั้งอาสาสมัครและผู้นำชุมชนควรผ่านการ
อบรมเรื่องการจัดการภาวะฉุกฉินระดับพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงเสนอแนะให้มีการ 

3.1 สร้าง อสส. ให้ครอบคลุมทุกชุมชนในกรุงเทพมหานคร  
3.2 สร้าง อสต. ในพื้นที่ท่ีมีแรงงานต่างด้าว  
3.3 พัฒนาศักยภาพ อสส./อสม./อสต.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.)  

4. สร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนเมือง
แออัดที่มีการจัดการได้ดี ส่วนมากต้องได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ การเป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติตัว และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค ทั้งจากครอบครัว บุคคลใกล้ชิด ผู้นำชุมชน 
บุคลากรสุขภาพ และ อสส./อสม. นอกจากนี้นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลต้องเอื้อต่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด รวมถึงวัฒนธรรมชุมชนที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมรับกฎระเบียบที่ชุมชนกำหนดขึ้น 
เช่น ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ชุมชนใช้มาตรการจำกัดจุดเข้าออกพ้ืนที่ ผู้นำชุมชนปรับพื้นที่สาธารณะ
เป็นจุดรับ-ส่งของบริจาคอย่างเป็นระบบ ในสถานการณ์ที่เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเต็ม ชุมชนมีการปรับพื้นที่
ลานวัด สนามกีฬา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลสนาม และบางชุมชนปรับปรุงพ้ืนที่ในสำนักงาน
ให้เป็นที่พักและดูแลผู้ติดเชื้อ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการพื้นที่และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวย
ต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่อย่างไรก็ตามในการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพนี้ต้อง
อาศัยทุนชุมชนอย่างสูง เช่น ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ (วัด สนามกีฬา โรงเรียน มหาวิทยาลัย) 
ได้รับการยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงจุดเข้าออก เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอแนะให้สร้างบริบทแวดล้อมต่อไปนี้
ให้เอ้ือต่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ได้แก่ 

4.1 ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด  
4.2 ผู้นำชุมชน  
4.3 บุคลากรสุขภาพ/อสส./อสม.     
4.4 วัฒนธรรมชุมชน  
4.5 นโยบายหรือมาตรการของรัฐบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

5. สร้างภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ผลการวิจัยพบว่า การทำงานแบบภาคีเครือข่าย
ช่วยทำให้ชุมชนเมืองแออัดสามารถบริหารจัดการได้อย่างราบรื่นมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าการได้รับความ
ช่วยเหลือจากเครือข่ายมูลนิธิต่าง ๆ เข้ามาช่วยประสานงาน จัดหารถรับส่ง ทำให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออก
จากพื้นที่ได้ ในขณะที่สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข้อมูลด้านผลกระทบของคนในชุมชนเมืองแออัดในแง่มุมต่าง ๆ 
เช่น การตกงาน ขาดรายได้ กลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองแออัด เป็นต้น ทำให้เกิดการเชื่อมโยงของผู้มีจิตอาสา
เข้ามาช่วยเติมกำลังคน ร่วมกับการนำสิ่งของและอาหารมาบริจาค เพ่ือบรรเทาผลกระทบในสถานการณ์ระบาด
ได้ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้สร้างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อเข้ามาดำเนินการในประเด็น
สำคัญดังนี้ 

5.1 การป้องกันและควบคุมโรคระบาด  
5.2 การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  
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 6. การสื่อสารเกี่ยวกับโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่ชัดเจน เช่น การถ่ายทอดเชิงนโยบาย
ระดับชาติหรือกระทรวงมายังหน่วยงานในสังกัดต้องมีแนวทางที่ชัดเจน การถ่ายทอดมาตรการหรือแนวทาง
มายังประชาชนต้องมีความชัดเจนสื ่อสารเกี ่ยวกับโรคระบาดด้วยเนื ้อหาที ่เข ้าใจได้ง ่าย รวม ถึงการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชนต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติโดยเฉพาะในชุมชน
เมืองแออัดที่มีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การมีแรงงานต่างด้าวอาศัยจำนวนมาก การแยกกักตัวในพื้นที่       
ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในพื้นที่ชุมชนเมืองแออัดที่มีประชากรแฝงจำนวนมากมาอาศัยเช่าห้องพักอยู่รวมกัน 
ประกอบกับต้องมีระบบการจัดการข่าวปลอมเพราะในสถานการณ์การระบาดนี้สร้างความสับสนให้กับ
ประชาชนไม่น้อย ทำให้เกิดการตีความข้อมูลแบบผิด ๆ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้การสื่อสารเกี่ยวกับโรคระบาด  
ควรดำเนินการ ดังนี้ 

6.1 ภาครัฐต้องมีระบบการสื ่อสารที ่มีประสิทธิภาพ : ถูกต้อง น่าเชื ่อถือ ชัดเจน สั ้น  กระชับ         
ได้ใจความ สื่อสารตรงกัน รวดเร็วทันเวลา โปร่งใส คลี่คลายความสับสน และมีสื่อหลายภาษาหรือล่าม  

6.2 ช่องทางการสื่อสารหลากหลาย เน้นการสื่อสารผ่านบุคลากรสุขภาพ อสส./อสม. สื่อโทรทัศน์ 
และสื่อออนไลน์  

6.3 สกัดกั้นข่าวปลอม (fake news) โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [สปน.] 

กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงมหาดไทย (มท.)  

7. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดและจากมาตรการที่ภาครัฐกำหนด ในขณะที่การนำมาใช้กับกลุ่มเปราะบางทาง
สังคมเช่นคนที่อาศัยในชุมชนเมืองแออัดที่มีต้นทุนต่ำ ข้อจำกัดสูง กลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับการเยียวยา เช่น  
การพัฒนาระบบการประกันการรักษาเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือแพ้วัคซีน นอกจากนี้กลุ่มคนที่ตกงาน
ระหว่างที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการตาม พรก.ฉุกเฉิน จึงควรได้รับการเยียวยาหรือชดเชยค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ         
ค่าสาธารณูปโภค และการจัดหาหน้ากากอนามัยแจกให้กับกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อต่ำ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการเยียวยา ดังนี้ 

7.1 ลดผลกระทบโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  
7.2 สนับสนุนให้สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ที่เพียงพอ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง (กค.)  
หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบร่วม : กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 

8. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินและติดตามสุขภาพจิต ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้คนต้องปรับตัว
เพื่อรองรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ New Normal ซึ่งการปรับเปลี่ยนแบบกะทันหันมักสร้างความกังวล 
ความเครียดให้เกิดขึ้น ประกอบกับผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่น การรับฟังข่าวปลอม      
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การรับรู้เรื่องการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสียคนใกล้ตัว การรับรู้เรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม การสื่อสารที่
ไม่ชัดเจนของรัฐบาล ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเสนอแนะให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีการประเมินและติดตามปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้ 

8.1 ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และความเครียด  
8.2 ป้องกันผลกระทบที่รุนแรง เช่น การฆ่าตัวตาย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วม: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนเมืองแออัด 
ทั้ง 8 ประเด็น สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  

ในชุมชนเมืองแออัด 
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ชื่อตลาด……...........................................................................…… 

 
แบบสอบถาม 

 

โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19  
ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 10 ส่วน กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยเริ่มตอบจากส่วนที่ 1 จนถึง 
ส่วนที่ 10 ตามลำดับ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป จำนวน 33 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 10 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 16 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 26 ข้อ 
ส่วนที่ 5 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 จำนวน 33 ข้อ  
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 18 ข้อ  
ส่วนที ่7 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค 

โควิด-19 จำนวน 33 ข้อ  
ส่วนที่ 8 แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล จำนวน 14 ข้อ  
ส่วนที่ 9 แบบสอบถามสุขภาพจิต จำนวน 21 ข้อ  
ส่วนที่ 10 แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 19 ข้อ 

 
 
 

 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

สำหรับคำตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย  ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. จังหวัดที่พักอาศัย       (     )  กรุงเทพ    (     )  เชียงใหม่   
2. ปัจจุบันท่านอายุ ............... ป ี………… เดือน 
3. เพศ       (     ) ชาย (     ) หญิง (     ) อ่ืน ๆ ระบุ..................................   
4. อาชีพ 

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

5. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ 
(     ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษา (     ) ประกาศนียบัตร /อนุปริญญา 
(     ) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (     ) สูงกว่าปริญญาตรี ระบุ................................................... 

6. ศาสนา 
(     ) พุทธ (     ) อิสลาม (     ) คริสต์ (     ) อ่ืน ๆ ระบุ.................................. 

7. โรคประจำตัวของท่าน (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น 
(     ) โรคหัวใจและหลอดเลือด 
(     ) โรคไตวายเรื้อรัง 
(     ) โรคหลอดเลือดสมอง 
(     ) โรคมะเร็ง 
(     ) อยู่ระหว่างการรักษาด้วย เคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด 
(     ) โรคเบาหวาน 
(     ) โรคอ้วนที่มีน้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
(     ) ไม่มีโรคประจำตัว 
(     ) อ่ืน ๆ ระบุ...................................................... 

8. จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน.................คน 
8.1 อายุไม่เกิน 1 ปี .............. คน 8.2 อายุ 60 ปีขึ้นไป ................ คน 
8.3 หญิงตั้งครรภ์ ................ คน 8.4 มีคนในครอบครัวเป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง ................ คน 
8.5 มีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและได้รับการรักษา ................ คน 

9. บ้านท่านมีพ้ืนทีเ่พียงพอสำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือไม่ (พ้ืนที่ 4 ตารางเมตรต่อคน) 
(     ) ไม่เพียงพอ (     ) เพียงพอ 

10. หากสมาชิกในครัวเรือนติดเชื้อโควิด-19 ท่านมีห้องที่สามารถกักตัวสมาชิกคนดังกล่าวหรือไม่ 
(     ) มี 
(     ) ไม่มี แต่ให้ไปกักตัวที่ 
(     ) ศูนย์พักคอยในชุมชนของท่าน (     ) ศูนย์พักคอยนอกชุมชนของท่าน 
(     ) โรงพยาบาลสนาม (     ) โรงพยาบาลของรัฐที่รับผู้ป่วยโควิด-19 
(     ) โรงแรมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 (     ) อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................... 
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11. เมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นในชุมชนของท่าน ท่านคิดว่าฐานะทางเศรษฐกิจของท่านเป็นอย่างไร 
(     ) เหมือนคนส่วนใหญ่    (     ) ดีกว่าคนส่วนใหญ่     (     ) แย่กว่าคนส่วนใหญ่ 

12. ในครอบครัวมีสมาชิกที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่ได้รับ 
(     ) ได้รับ (     ) ระบุ ................ คน (     ) ระบุจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด ………................. บาท 

13. ในชุมชนของท่าน มีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี (     ) ระบุ ................ คน (     ) ไม่ทราบ 

14. ในชุมชนของท่าน มีผู้ที่ถูกกักตัว หรือผู้ที่กักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี (     ) ระบุ ................ คน (     ) ไม่ทราบ 

15. ในชุมชนของท่าน มีพ้ืนที่สาธารณะที่ให้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี ได้แก่ ........................................................................................................... .... 

16. ในชุมชนของท่าน มีพื้นที่สาธารณะที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นต้นหรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี ได้แก่ ........................................................................................................... .... 

17. ในครอบครัวท่าน มีผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี (     ) ระบุ ................ คน 

18. ในครอบครัวท่าน มีผู้ที่ถูกกักตัว หรือผู้ที่กักกันตนเองเพ่ือสังเกตอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (     ) มี (     ) ระบุ ................ คน 

19. ท่านมีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือพอใช้หรือไม่ 
(     ) ไม่เพียงพอ  (     ) เพียงพอ 

20. ท่านพกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่พก 

21. ท่านมีหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า พอใช้หรือไม่ 
(     ) ไม่เพียงพอ (     ) เพียงพอ 

22. ท่านสวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่สวม 

23. ท่านทำความสะอาดมือเมื่อท่านคิดว่าท่านมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่ทำ 

24. ท่านเว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่เว้นระยะห่าง 

25. ท่านเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่เว้นระยะห่าง 

26. ท่านตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน หรือสถานที่สาธารณะ 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่ตรวจวัดอุณหภูมิ 

27. ท่านใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หรือลงชื่อก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า 
(     ) ทุกครั้ง (     ) บ่อยครั้ง (     ) บางครั้ง (     ) ไม่ใช้ 

28. ท่านลดการออกนอกบ้าน 
(     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) ไม่ลด 
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29. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากแหล่งใดมากที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
(     ) หนังสือพิมพ์ (     ) สื่อโทรทัศน์ (     ) สื่อวิทยุ (     ) ไลน์ 
(     ) เฟซบุ๊ก (     ) ยูทูป (     ) เว็บไซต์ (     ) โปสเตอร์ให้ความรู้ 
(     ) บุคลากรสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 
(     ) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) /อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) 
(     ) ผู้นำชุมชน เช่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
(     ) ผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่าม 
(     ) สมาชิกในครอบครัว (     ) เพ่ือนบ้าน (     ) เพ่ือนร่วมงาน 
(     ) อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

30. ท่านคิดว่าวิธีการใดป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น) 
(     ) การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร 
(     ) การสวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน 
(     ) การทำความสะอาดมือเมื่อมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
(     ) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างานหรือสถานที่สาธารณะ  
(     ) การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หรือลงชื่อก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า   
(     ) การฉีดวัคซีน 
(     ) ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด 

31. ท่านคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชนของท่าน ณ ขณะนี้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 
(     ) ขาข้ึน (     ) เหมือนเดิม (     ) ขาลง 

32. ท่านป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ณ ขณะนี้อย่างไร เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 
(     ) มากขึ้น (     ) เหมือนเดิม (     ) น้อยลง 

33. ความพึงพอใจในการบริหารจัดการเก่ียวกับโรคโควิด-19 ของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่อไปนี้ 
33.1 การให้ข้อมูล 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.2 การบริการฉุกเฉิน (รับ-ส่งไปโรงพยาบาล) 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.3 การรักษาพยาบาล 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.4 การฉีดวัคซีน 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.5 การประกาศปิดพ้ืนที่ (ล็อคดาวน์) หรือไม่ล็อคดาวน์ 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.6 นโยบายรักษาระยะห่าง 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด 
33.7 การควบคุมการแพร่เชื้อโดยส่วนราชการ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ 

(     ) มากที่สุด (     ) มาก (     ) ปานกลาง (     ) น้อย (     ) น้อยที่สุด  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความลังเลและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 10 ข้อ 
คำชี้แจง: โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย  ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 

1. หากท่านได้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่านต้องการฉีดวัคซีนหรือไม่ 
(     ) ต้องการฉีดทันที (ข้ามไปข้อที่ 4) 
(     ) ต้องการฉีด แต่ขอศึกษาผลข้างเคียงก่อน 
(     ) ไม่แน่ใจ 
(     ) ไม่ต้องการฉีด 

2. ท่านมีความกังวลในเรื่องใด ต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) ข้อมูลวัคซีนไม่ชัดเจน (     ) ประสิทธิภาพของวัคซีน (     ) ผลข้างเคียงของวัคซีน 
(     ) ราคาของวัคซีน (     ) ยี่ห้อวัคซีนที่นำเข้าในปัจจุบัน (     ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 

3. กรณีท่ีท่านยังลังเล หรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน โปรดระบุเหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) ไม่เชื่อว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ 
(     ) มีประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน หรือผู้ที่ฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรง 
(     ) มีประวัติการแพ้ยา วัคซีน อาหาร อย่างรุนแรง หรือจนเป็นอันตรายต่อชีวิต 
(     ) กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ เป็นต้น 
(     ) มีรอยช้ำ หรือจ้ำเลือด หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่ เช่น วาร์ฟาริน 
(     ) ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยด์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง หรือยากดภูมิคุ้มกัน 
(     ) อาการข้างเคียงทุกชนิดจากการฉีดวัคซีนในเข็มแรก 
(     ) ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร 
(     ) มีประวัติได้รับเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์ของเลือด ส่วนประกอบของเลือด อิมมูโนโกลบูลิน ยาต้านไวรัส 

หรือแอนติบอดีสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ภายใน 90 วันที่ผ่านมา 
(     ) ตรวจพบเชื้อโควิดในช่วง 10 วันที่ผ่านมา 
(     ) มีโรคประจำตัวที่อาการไม่คงที่ ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ เช่น เจ็บหน้าอก หอบ เหนื่อย ใจสั่น 

เป็นต้น 
(     ) มีอาการเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอ่ืน ๆ 
(     ) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................................................... ......................................... 

4. ในกรณีที่ท่านต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่านต้องการฉีดวัคซีนของยี่ห้อใดมากท่ีสุด  
(     ) ซิโนแวค (Sinovac) (     ) แอสตราเซเนกา (AstraZeneca) (     ) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)  
(     ) โมเดอร์นา (Moderna) (     ) ไฟเซอร์ (Pfizer)    (     ) โนวาแวกซ์ (Novavax) 
(     ) จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (Johnson & Johnson) 
(     ) ยี่ห้อใดก็ได้ (     ) ไม่รู้จักเลย 

5. ท่านเห็นว่าปัจจุบันการกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างทั่วถึงเพียงพอ และทันเวลาหรือไม่ 
(     ) เพียงพอ    ระบุเหตุผล……………………………………………………………………………………………………………… 
(     ) ไม่เพียงพอ ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………. 
(     ) ทันเวลา    ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………. 
(     ) ไม่ทันเวลา ระบุเหตุผล………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. ในกรณีที่ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนทางเลือก (วัคซีนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีรัฐบาลนำเข้ามา) ท่านยินดีหรือไม่หากต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนเอง 
(     ) ไม่ยินดีจ่าย เพราะ ............................................................................................................................. ...... 
(     ) ยินดีจ่าย โปรดระบุ ราคาท่ีท่านยอมรับได้ ………………………………… บาทต่อเข็ม 

7. ท่านได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือไม่ 
(     ) ไม่ได้รับ เพราะ ......................................................................................................     
(     ) ได้รับ 1 เข็ม     วันเดือนปี…………………………….... ยี่ห้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 
(     ) ได้รับ 2 เข็ม     เข็มที่ 1 วันเดือนปี………………….. ยี่ห้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 
  เข็มที่ 2 วันเดือนปี………………….. ยี่ห้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 
(     ) ได้รับ 3 เข็ม    เข็มที่ 1 วันเดือนปี………………….. ยีห่้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 
  เข็มที่ 2 วันเดือนปี………………….. ยี่ห้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 
  เข็มที่ 3 วันเดือนปี………………….. ยี่ห้อ ระบุ…………………………………………(     ) ไม่ทราบ 
  (     ) จ่ายเงิน จำนวน………………บาท  (     ) ฟรี 

8. ท่านมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(     ) ไม่พบอาการ (     ) ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณท่ีฉีด (     ) ไข ้
(     ) ปวดศีรษะ (     ) เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง  (     ) ปวดเมื่อย ครั่นเนื้อครั่นตัว 
(     ) ปวดกล้ามเนื้อ (     ) กล้ามเนื้ออ่อนแรง   (     ) คลื่นไส้ 
(     ) อาเจียน  (     ) ท้องเสีย    (     ) อ่ืน ๆ ระบุ…………................ 

9. หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่านปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 
9.1 การพกแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือติดตัวเมื่อออกจากบ้าน 

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่พก  
9.2 การสวมหน้ากากอนามัย /หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน   

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่สวม 
9.3 การทำความสะอาดมือเมื่อท่านคิดว่าท่านมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคโควิด-19 หรือผู้ติดเชื้อ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่ทำ 
9.4 การเว้นระยะห่างจากสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1-2 เมตร  

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่เว้นระยะห่าง 
9.5 การเว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืนทุกคนอย่างน้อย 1-2 เมตร  

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่เว้นระยะห่าง 
9.6 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน หรือสถานที่สาธารณะ     

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่ตรวจวัดอุณหภูมิ 
9.7 การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ หรือลงชื่อก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า  

(     ) ทุกครั้ง  (     ) บ่อยครั้ง  (     ) บางครั้ง  (     ) ไม่ใช้ 
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9.8 การลดการออกนอกบ้าน 
(     ) มาก    (     ) ปานกลาง  (     ) น้อย  (     ) ไม่ลด 

10. ท่านคิดว่าท่านยังมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ หรือไม่หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว 
(     ) เพ่ิมข้ึน  (     ) เหมือนเดิม  (     ) ลดลง  (     ) ไม่แน่ใจ 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง (4)      หมายถึง    ข้อความในประโยคนั้นมีผลมากที่สุดในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
ของท่านต่อบุคคลทั่วไป หรือบุคคลใกล้ชิด 

เห็นด้วย (3)               หมายถึง    ข้อความในประโยคนั้นมีผลมากในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
ของท่านต่อบุคคลทั่วไป หรือบุคคลใกล้ชิด 

ไม่เห็นด้วย (2)            หมายถึง    ข้อความในประโยคนั้นมีผลน้อยในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
ของท่านต่อบุคคลทั่วไป หรือบุคคลใกล้ชิด 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)   หมายถึง    ข้อความในประโยคนั้นไม่มีผลในการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
ของท่านต่อบุคคลทั่วไป หรือบุคคลใกล้ชิด 

ข้อ ข้อความ 

มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-

19  
ของท่านต่อบุคคล

ทั่วไป 

มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-
19 ของท่านต่อบุคคล

ใกล้ชิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 
1. บุคคลในครอบครัวของท่าน         
2. เพ่ือน /เพ่ือนบ้านของท่าน         
3. เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์         
4. ผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี /นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

/กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน 
        

5. แกนนำชุมชน /ปราชญ์ชุมชน /ผู้นำทางศาสนา         
6. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด /คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด         
7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ /ตำบล /เทศบาล         
8. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)         
9. วัฒนธรรมการกินอาหารร่วมกัน         
10. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในครอบครัว         
11. วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในชุมชน         
12. กฎระเบียบข้อบังคับของชุมชน          
13. มาตรการการจัดการการเว้นระยะห่างทางสังคม          
14. มาตรการงดการรวมกลุ่มในชุมชน          
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ข้อ ข้อความ 

มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-

19  
ของท่านต่อบุคคล

ทั่วไป 

มีผลต่อการปฏิบัติ 
การป้องกันโรคโควิด-
19 ของท่านต่อบุคคล

ใกล้ชิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 
15. มาตรการการปิดโรงเรียน การปิดสถานที่ทำงาน การให้เรียน  

หรือทำงานที่บ้าน 
        

16. มาตรการการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ          

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19  
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง 

ปฏิบัติทุกครั้ง (4)  หมายถึง  ข้อความในประโยคนั้นได้มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกครั้ง 
 ปฏิบัติบ่อยครั้ง (3) หมายถึง  ข้อความในประโยคนั้นได้มีการปฏิบัติเกือบทุกครั้ง 
 ปฏิบัติบางครั้ง (2) หมายถึง  ข้อความในประโยคนั้นได้มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง 
 ไม่ปฏิบัติ (1)  หมายถึง  ข้อความในประโยคนั้นไม่มีการปฏิบัติ 

ข้อ กิจกรรม 
การปฏิบัติของท่าน 

ต่อบุคคลทั่วไป 
การปฏิบัติของท่าน 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 
1. ท่านพูดคุยกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร         

2. ท่านสวมหน้ากากอนามัยเมื่อพูดคุยกับคนเหล่านี้         

3. ท่านล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หลังพูดคุย
กับคนเหล่านี้ทุกครั้ง 

        

4. ท่านไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้         

5. ท่านรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ แต่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 
1-2 เมตร 

        

6. ท่านไม่ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ร่วมกับคนเหล่านี้         

7. ท่านล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
ก่อนรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

        

8. ท่านล้างมือ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 
หลังรับประทานอาหารร่วมกับคนเหล่านี้ 

        

9. ท่านไม่ใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อื่น ๆ ภายในชุมชน /ภายในบ้าน
ร่วมกับคนเหล่านี้ 

        

10. ท่านไม่ใช้ห้องน้ำร่วมกับคนเหล่านี้         

11. ท่านไม่สัมผัสร่างกายคนเหล่านี้         
12. ท่านต่อต้านการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน         
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ข้อ กิจกรรม 
การปฏิบัติของท่าน 

ต่อบุคคลทั่วไป 
การปฏิบัติของท่าน 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

4 3 2 1 4 3 2 1 
13. ท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คนเหล่านี้ เข้าร่วมกิจกรรม         
14. ท่านห้ามคนในครอบครัวไปเยี่ยมเยืยนคนเหล่านี้          
15. ท่านห้ามบุตรหลานไปเล่นกับเด็ก หรือสมาชิกในครอบครัวคนเหล่านี้         
16. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดกรองโรคโควิด-19 ในคนเหล่านี้         
17. ท่านสนับสนุนให้แยกคนเหล่านี้ โดยให้อยู่แยกห้อง /แยกบ้านกับผู้อ่ืน         

18. ท่านมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตามอาการของคนเหล่านี้         
19. ท่านมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลคนเหล่านี้ในระหว่าง 

ที่มีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 จนครบ 14 วัน 
        

20. ท่านมีส่วนร่วมในการรายงาน /แจ้งข้อมูลความผิดปกติที่อาจเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคโควิด-19 แก่ อสม. หรือผู้นำชุมชน  

        

21. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนท่านฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
ในชุมชน ที่มีคนเหล่านี้อาศัยอยู่ เช่น วัด ตลาด 

        

22. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนท่านฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 
ของคนเหล่านี้ 

        

23. ท่านให้อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ หรือเงินช่วยเหลือแก่คนเหล่านี้         

24. ท่านแนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อ /การแพร่เชื้อโรคโควิด-19  
ให้คนเหล่านี้ 

        

25.  ท่านปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจคนเหล่านี้ทางโทรศัพท์         

26.  ท่านพบปะคนเหล่านี้เพ่ือปลอบใจพูดคุยให้กำลังใจ โดยรักษา
ระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 
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ส่วนที่ 5 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
คำชี้แจง: โปรดตอบคำถามทุกข้อต่อไปนี้ โดยทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความเป็นจริง 
ข้อ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
1. โรคโควิด-19 มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนเท่านั้น  ✓ 

2. โดยเฉลี่ยผู้ป่วยโรคโควิด-19 1 ราย สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอ่ืนได้ 10 ราย ✓  

3. วิถีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 คือ ละอองฝอยจากการไอจาม สูดดมเชื้อในอากาศเข้าไป ✓  

4. ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ไม่สามารถรักษาให้หายได้  ✓ 

5. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จะไม่สามารถติดเชื้อโรคนี้ได้อีก  ✓ 

6. ผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อ่ืนได้ตลอดชีวิต  ✓ 

7. ผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อาจมีเชื้อโรคโควิด-19 ในร่างกาย และสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อ่ืนได้ ✓  

8. การใช้กระดาษทิชชูปิดปากและจมูก เมื่อไอ จาม ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้ ✓  

9. การใช้หน้ากากอนามัยอันเดิมมากกว่า 1 วัน ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19   ✓ 

10. การสัมผัสหน้ากากอนามัยด้านนอก ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19    ✓ 

11. การล้างมือด้วยน้ำเปล่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้  ✓ 

12. การล้างมือด้วยน้ำกับสบู่หรือน้ำกับน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 วินาที ✓  

13. กรณีท่ีมือเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ควรทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกัน 
การติดเชื้อโรคโควิด-19 

 ✓ 

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

✓  

15. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ✓ 

16. การใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในชุมชน ร่วมกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19             
มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

✓  

17. การใช้โต๊ะ เก้าอ้ี และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ภายในบ้าน ร่วมกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19             
ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 

 ✓ 

18. การใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ✓  
19. การสัมผัสร่างกายผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ✓ 

20. การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ✓ 

21. การเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19  1-2 เมตร ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 

✓  

22. การเว้นระยะห่างระหว่างตัวท่านกับผู้ถูกกักกันเพ่ือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ไม่มีความจำเป็น  ✓ 

23. การเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ิมความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคโควิด-19 ✓  
24. การไปร่วมงานศพไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เพราะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่ำ  ✓ 
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ข้อ กิจกรรม ใช่ ไม่ใช่ 
25. การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 คือ การสวมหน้ากากอนามัย ✓  
26. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สำคัญ  ✓ 

27. การให้คนเดินผ่านสเปรย์พ่นยาฆ่าเชื้อช่วยลดการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่สำคัญ  ✓ 

28. การยืนตากแดด สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้  ✓ 

29. การดื่มเหล้า /แอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ได้  ✓ 

30. ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้รักษาโรคโควิด-19 ได้ ✓  
31. การได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้  ✓ 

32. การฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ 100%  ✓ 

33. การฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ✓  

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 
คำชี้แจง หากคนเหล่านี้ติดเชื้อ หรือถูกกักกัน ท่านมีทัศนคติต่อบุคคลเหล่านี้อย่างไร  
            โปรดใส่ตัวเลข 1-10 ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ลงในช่องที่กำหนดให้  

การให้คะแนนทัศนคติ แบ่งเป็น 10 ระดับ โดย  

  1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ 10 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
ข้อ กิจกรรม 

 
ทัศนคติของท่าน 
ต่อบุคคลทั่วไป 

ทัศนคติของท่าน 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

คะแนน 1-10 คะแนน 1-10 

1. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการไปในสถานที่  อโคจร 
เช่น สนามมวย บ่อนไก่ สถานบันเทิง  และการมั่วสุมดื่มสุรา 
หรือเสพสารเสพติด 

  

2. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือการ
หลับนอนกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง  

  

3. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ได้รับเชื้อ หรือมีโอกาสได้รับเชื้อจากการประกอบอาชีพ เช่น 
คนงานก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้า บุคลากรทางการแพทย์ ขับรถแท็กซี่ ไกด์ทัวร์ 
ให้บริการนวด  

  

4. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่นำเชื้อมาแพร่ให้คนในครอบครัวหรือชุมชน   
5. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้อาจเป็นเหยื่อหรือได้รับเชื้อแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้   
6. ท่านคิดว่าไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ เพราะจะทำให้ติดเชื้อได้   
7. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนในครอบครัวถูกเพ่ือนบ้านรังเกียจ   
8. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนในชุมชน /หมู่บ้านถูกรังเกียจ   
9. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้การจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชนลดลง   
10. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน   
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ข้อ กิจกรรม 
 

ทัศนคติของท่าน 
ต่อบุคคลทั่วไป 

ทัศนคติของท่าน 
ต่อบุคคลใกล้ชิด 

คะแนน 1-10 คะแนน 1-10 

11. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้ผู้อ่ืนมีความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตประจำวัน   
12. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขท่ีจะไปดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืน   
13. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย   
14. ท่านคิดว่าคนในชุมชนไม่ควรตีตราบุคคลเหล่านี้ แต่ควรช่วยลดการตีตรา   
15. ท่านคิดว่าคนในชุมชนไม่ควรกีดกันบุคคลเหล่านี้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน   
16. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่สมาชิกในครอบครัวต้องดูแลช่วยเหลืออย่าง

ใกล้ชิด ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 
  

17. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่คนในชุมชนต้องดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้ผ่านภาวะวิกฤตของชีวิตไปได้ 

  

18. ท่านคิดว่าคนเหล่านี้ควรได้รับการความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนในชุมชน เช่น 
อาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น เป็นต้น 

  

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามการสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (4)     หมายถึง    ท่านมีการรับรู้ข้อความในประโยคนั้นมากที่สุด 
เห็นด้วย (3)               หมายถึง   ท่านมีการรับรู้ข้อความในประโยคนั้นมาก 
ไม่เห็นด้วย (2)            หมายถึง   ท่านมีการรับรู้ข้อความในประโยคนั้นน้อย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1)   หมายถึง   ท่านไม่มีการรับรู้ข้อความในประโยคนั้น 

ข้อ ข้อความ 
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
4 3 2 1 

การสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
1. มีความชัดเจน     
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ     
3. สื่อสารตรงกัน     
4. มีความโปร่งใส      
5. มีความรวดเร็ว ทันเวลา     

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19     
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้ป่วย      
2. วิธีการติดต่อของโรคโควิด-19     
3. อาการและอาการแสดงของโรคโควิด-19     
4. วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19     
5. วิธีการรักษาโรคโควิด-19     
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6. วิธีการคัดกรองโรคโควิด-19     
7. วิธีการเฝ้าระวังโรคโควิด-19     
8. โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคโควิด-19     
9. ความรุนแรงของโรคโควิด-19     

ข้อ ข้อความ 
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
4 3 2 1 

10. ประโยชน์ของการป้องกันโรคโควิด-19     
11. อุปสรรคในการป้องกันโรคโควิด-19     
12. สิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19     
แหล่งของข้อมูลข่าวสารที่ท่านรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 

ข้อ แหล่งของข้อมูลข่าวสาร 
ระดับการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ข่าวสาร 
4 3 2 1 4 3 2 1 

1. หนังสือพิมพ์         
2. สื่อโทรทัศน์         
3. สื่อวิทยุ         
4. ไลน์          
5. เฟซบุ๊ก          
6. ยูทูป          
7. เว็บไซต์          
8. โปสเตอร์ให้ความรู้         
9. บุคลากรสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล         
10. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)/ 

อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) 
    

    

11. ผู้นำชุมชน เช่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน         
12. ผู้นำทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง 

จุฬาราชมนตรี โต๊ะอิหม่าม 
    

    

13. สมาชิกในครอบครัว         
14. เพ่ือนบ้าน         
15. เพ่ือนร่วมงาน         
16. รัฐบาล ศบค. กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
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ส่วนที่ 8 แบบสอบถามผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ความคิดเห็นต่อผลกระทบ    ความคิดเห็นต่อมาตรการเยียวยาของรัฐบาล 
มาก (4)  หมายถึง มีผลกระทบอย่างมาก มาก (4)  หมายถึง ช่วยลดผลกระทบได้อย่างมาก 
ปานกลาง (3) หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง ปานกลาง (3) หมายถึง ช่วยลดผลกระทบได้ปานกลาง 
น้อย (2)  หมายถึง มีผลกระทบน้อย  น้อย (2)  หมายถึง ช่วยลดผลกระทบได้น้อย 
ไม่กระทบ (1) หมายถึง ไม่มีผลกระทบ  ไม่ช่วยลด (1) หมายถึง ไม่ช่วยลดผลกระทบ 

ข้อ ข้อความ 

ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19 

ระดับผลกระทบ 
4 3 2 1 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19     
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ     
2. ผลกระทบด้านสุขภาพ /การป้องกันโรค /การรักษาพยาบาล     
3. ผลกระทบด้านการศึกษาของตนเอง และ/หรือบุตรหลาน     
4. ผลกระทบด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง     
5. ผลกระทบด้านครอบครัว     
6. ผลกระทบด้านวัฒนธรรม /ประเพณี /วิถีชีวิตของชุมชน     
7. ผลกระทบด้านจิตใจ     

มาตรการเยียวยาของรัฐบาล 
ระดับของการลด

ผลกระทบ 
4 3 2 1 

1. โครงการคนละครึ่ง     
2. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน      
3. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน     
4. โครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง     
5. เบี้ยสูงอายุ-ผู้พิการ-เด็กแรกเกิด     
6. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา     
7. โครงการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจ     
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ส่วนที่ 9 แบบสอบถามสุขภาพจิต 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่มี
คำตอบที่ถูกหรือคำตอบที่ผิด  

3 หมายถึง  ตรงกับข้าพเจ้ามาก หรือเกิดขึ้นบ่อยท่ีสุด 
2 หมายถึง  ตรงกับข้าพเจ้า หรือเกิดขึ้นบ่อย 

 1 หมายถึง  ตรงกับข้าพเจ้าบ้าง หรือเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
 0 หมายถึง  ไม่ตรงกับข้าพเจ้าเลย 

ข้อ ข้อความ ตรงกับความรู้สึกของท่าน 
3 2 1 0 

1 ข้าพเจ้ารู้สึกว่ายากท่ีจะผ่อนคลาย     
2 ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีอาการปากแห้ง     
3 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีขึ้นเลย     
4 ข้าพเจ้ามีอาการหายใจลำบาก (เช่น มีอาการหายใจเร็วขึ้นผิดปกติ  

มีอาการหายใจไม่ออกแม้ว่าจะไม่ได้ออกแรง) 
    

5 ข้าพเจ้ารู้สึกทำกิจกรรมด้วยตนเองค่อนข้างลำบาก     
6 ข้าพเจ้าเริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ มากเกินไป     
7 ข้าพเจ้ามีอาการสั่น (เช่น ที่มือทั้งสองข้าง)     
8 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าวิตกกังวลมาก     
9 ข้าพเจ้ารู้สึกกังวลกับเกตุการณ์ท่ีอาจทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นกลัว 

และกระทำสิ่งใดโดยมิได้คิด 
    

10 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่มีเป้าหมาย     
11 ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกว่าข้าพเจ้ามีอาการกระวนกระวายใจ     
12 ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ผ่อนคลาย     
13 ข้าพเจ้ารู้สึกจิตใจเหงาหงอยและเศร้าซึม     
14 ข้าพเจ้าทนไม่ได้กับภาวะใดก็ตามท่ีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถทำอะไรต่อ

จากที่ข้าพเจ้ากำลังกระทำอยู่ 
    

15 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีอาการคล้ายกับอาการหวั่นวิตก     
16 ข้าพเจ้าไม่รู้สึกกระตือรือร้นต่อสิ่งใด     
17 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นคนไม่มีคุณค่า     
18 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าค่อนข้างมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย     
19 ข้าพเจ้ารับรู้ถึงการทำงานของหัวใจของข้าพเจ้าในตอนที่ข้าพเจ้าไม่ได้

ออกแรง (เช่น รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจที่เพ่ิมขึ้น การหยุดเต้นของหัวใจ) 
    

20 ข้าพเจ้ารู้สึกกลัวโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ     
21 ข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตไม่มีความหมาย     

 

 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

314 

 

ส่วนที่ 10 แบบสอบถามชุมชนเข้มแข็ง  
คำชี้แจง  เมื่อพิจารณาชุมชนของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความต่อไปนี้อย่างไร โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน

ช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (4)     หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความในประโยคนั้นมากที่สุด 
เห็นด้วย (3)              หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความในประโยคนั้นมาก 
ไม่เห็นด้วย (2)           หมายถึง   ท่านเห็นด้วยกับข้อความในประโยคนั้นน้อย 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) หมายถึง   ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความในประโยคนั้น 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

4 3 2 1 
ด้านทุนสังคม     
1. คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน      
2. คนในชุมชนเป็นที่พึ่งพาได้เมื่อยามจำเป็น     
3. คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันของชุมชน     
4. คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน     
5. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายการทำงานภายในชุมชน     
6. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มและมีเครือข่ายการทำงานภายนอกชุมชน     
7. คนในชุมชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน     
8. คนในชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน     
9. คนในชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีการติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ เช่น   

ไลน์กลุ่มชุมชน หอกระจายข่าวชุมชน 
    

10. คนในชุมชนมีความรักชุมชนและรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน     
ด้านผู้นำชุมชน     
1. ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ     
2. ผู้นำชุมชนมีความเสียสละและอดทน      
3. ผู้นำชุมชนมีความโปร่งใสในการทำงาน      
4. ผู้นำชุมชนเป็นที่พ่ึงพาของคนในชุมชนได้เมื่อยามจำเป็น     
5. ผู้นำชุมชนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและได้รับสนับสนุนจากคนในชุมชน     

ด้านการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19     
1.  ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19     
2. คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19     
3. ชุมชนของท่านดำเนินการป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
4. ชุมชนของท่านดำเนินการควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

 
 

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบการสนทนากลุ่ม 
โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด 

ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

สถานที่ทำงาน.............................จังหวัด............................ตำแหน่ง.............................. เพศ........ ..... อายุ........ปี 
บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19................................................. 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ................. 
วันที่ให้สัมภาษณ์……………………เริ่มเวลา.................สิ้นสุดเวลา..................รวมเวลา...................นาที  
แนวคำถาม 
สถานการณ์โรคโควิด-19 ในชุมชน 

1. สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนของท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างไร  
2. ท่านคิดว่าแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อหรือการรับเชื้อโรคโควิด-19 มาจากแหล่งใดบ้าง  
3. ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน ท่านมีวิธีการในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง (สวัสดิการ/ 

สิ่งของ/สถานที่กักตัวของชุมชน) 
4. ประชาชนในชุมชนของท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการฉีดวัคซีน  

o คนในชุมชนของท่านได้รับการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมหรือไม่ 
5. การปฏิบัติตนเองก่อนได้รับวัคซีนและหลังการได้รับวัคซีน เป็นอย่างไร 
6. ท่านคิดว่ามีหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือป้องกันในเบื้องต้น   
กระบวนการบริหารจัดการของชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 

1. มาตรการหรือกฎระเบียบที่ชุมชนใช้ในการจัดการปัญหาทำอย่างไร 
o ข้อปฏิบัติของคนในชุมชน (ต้องมีเจลล้างมือ/ สวมแมสทุกครั้ง) 

2. คน/องค์กร/กลุ่ม/หน่วยงาน ที่สนับสนุนให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสนับสนุน มีใครบ้าง 
สนับสนุนอย่างไร  

3. การบริหารให้คน/องค์กร/กลุ่ม/หน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางใด (การสื่อสาร การ
ประสานงาน ช่องทางใด) 

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรบ้าง (ได้รับมาจากแหล่งใด/สื่อสารอย่างไร)  
5. การบริหารสถานการณ์โควิดในชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ ท่านมีกลไกในการขับเคลื่อนอย่างไร  

(ควบคุมคนในพ้ืนที่/ควบคุมไม่ให้คนนอกเข้าพ้ืนที่) 
6. ในชุมชนของท่านได้รับนโยบายและนำนโยบายมาปฏิบัติต่อการดูแล ป้องกัน ควบคุมการระบาด

ของโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง  
7. วิธีการหรือรูปแบบที่ชุมชนได้ใช้ในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่

ชุมชนสามารถจัดการด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง ทำอย่างไร 
o การได้มาซึ่งรูปแบบและวิธีการ  

8. เนื่องจากในชุมชนมีบริบทความหลากหลายของกลุ่มคน และอาชีพ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการที่
ประสบผลสำเร็จนั้น อะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบ
ดังกล่าว  
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การสรุปบทเรียนที่ได้รับ 
1. องค์ประกอบที่สำคัญของการป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 คืออะไรบ้าง  
2. ในบริบทความหลากหลายของชุมชน ท่านมีวิธีการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด 
ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
สถานที่ทำงาน.............................จังหวัด..............................ตำแหน่ง............................ เพศ........ ..... อายุ........

ปี 
บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
........................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................................................ .................. 
วันที่ให้สัมภาษณ์……………………เริ่มเวลา.................สิ้นสุดเวลา..................รวมเวลา...................นาที  
 

แนวคำถาม 
สถานการณ์โรคโควิด-19 ในชุมชน 

1. สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในชุมชนของท่าน ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอย่างไร  
2. ท่านคิดว่าแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อหรือการรับเชื้อโรคโควิด-19 มาจากแหล่งใดบ้าง  
3. ในกรณีที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชน ท่านมีวิธีการตัดสินในการดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง 
4. ท่านได้รับการบริการฉีดวัคซีนหรือไม่ และมีความเชื่อมั่นต่อวัคซีนนั้นในระดับใด  
5. การเข้าถึงกระบวนการรักษาพยาบาล เป็นอย่างไร  
6. ท่านคิดว่ามีหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใด ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือป้องกันในเบื้องต้น   

กระบวนการบริหารจัดการของชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19  
ช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง 

1. เดิมในชุมชนของท่านมีระบบการช่วยเหลือ หรือการดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนอย่างไร เช่น มี 
อสส/อสม. ในการช่วยดูแล แนะนำคนป่วยในชุมชน 

2. ในชุมชนของท่านมีระบบในการดูแล หรือคัดแยกคนที่น่าสงสัย หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออย่างไร 
และมีระบบในการดูแลบุคคลนั้นอย่างไร 

3. ในชุมชนของท่านมีการทำความเข้าใจ หรือมีข้อตกลงของคนในชุมชนในการดูแลและรับมือกับ
สถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างไร 

4. ในชุมชนของท่านมีวิธีการทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ของโรคต่อคนในชุมชนของท่านอย่างไร 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง 
5. ที่ผ่านมาชุมชนมีจัดการโรคโควิด-19 อย่างไร ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ  
6. รูปแบบ/ วิธีการ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนทำอย่างไรบ้าง  

- วิธีการ/ขั้นตอน ทำอย่างไร 
- กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้นำชุมชน ทำอย่างไร  
- กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มประชาชน ทำอย่างไร 
- กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทำอย่างไร 
- ปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายใดบ้าง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
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7. การบริหารจัดการที่ผ่านมาท่านมีปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้าง แล้วท่านมีวิธีการจัดการและแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

8. นอกจากการบริหารจัดการการระบาดของโรคในชุมชนแล้ว ชุมชนของท่านมีวิธีการบริหารจัดการ
ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างไร เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชุมชนอย่างไร 

9. ท่านคิดว่ารูปแบบการบริหารจัดการในชุมชนของท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้หรือไม่ 
เพราะอะไร    

การรับมือหลังสถานการณ์การระบาด 
10. หลังสถานการณ์การระบาด ในชุมชนของท่านมีระบบป้องกัน หรือเฝ้าระวัง เพ่ือไม่ให้คนในชุมชนต้อง

มีความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง และใครเป็นคนดูแล หรือขับเคลื่อนระบบนี้เป็นหลัก 

การสรุปบทเรียนที่ได้รับ 
1. ท่านคิดว่าปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชน

ท่าน คือปัจจัยใดบ้าง (ขอให้เรียงลำดับความสำคัญ)  
2. ท่านคิดว่าผลจากการบริหารจัดการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชน จะส่งผลอย่างไร 

(ตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ)  
3. ชุมชนของท่านมีกระบวนการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตามและ

ประเมินผล หรือสะท้อนความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง  

ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะ 
1. ความคาดหวังของท่านที่มีต่อการบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างไรบ้าง  
2. ข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล หน่วยงาน องค์กร/กลุ่ม ชุมชน และตนเอง มีอย่างไรบ้าง 

 

ผลกระทบของโรคโควิด-19 
o โรคโควิด-19 ก่อให้ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคน ในชุมชนของท่าน อย่างไรบ้าง 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิตของชุมชน 
ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง ด้านครอบครัว และด้านจิตใจ 
o เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยตรง และนโยบายหรือมาตการของรัฐ อะไรที่

ส่งผลกระทบมากกว่ากันในแต่ละด้าน 
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ภาคผนวก ข  

ข้อมูลชุมชนแออัดทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

1 พระนคร ชุมชนท่าวงั 73 191 194 385 7 

2 พระนคร ชุมชนมสัยิดจักรพงษ ์ 89 172 193 365 7 

3 พระนคร ชุมชนตรอกบ้านพานถม 467 794 1,162 1,956 10 

4 พระนคร ชุมชนวัดอินทรวิหาร 203 417 443 860 9 

5 พระนคร ชุมชนวัดสามพระยา 101 270 277 547 7 

6 ดุสิต ชุมชนซอยโซดา 137 276 326 602 8 

7 ดุสิต ชุมชนท่าน้าสามเสน 350 630 870 1,500 12 

8 ดุสิต ชุมชนชาววัดราชา 80 120 187 307 7 

9 ดุสิต ชุมชนราชผาทบัทิมร่วมใจ 91 437 876 1,313 7 

10 ดุสิต ชุมชนขา้งวัดสุคันธาราม 137 500 520 1,020 8 

11 ดุสิต ชุมชนริมทางรถไฟ        
สายแปดริ้ว 

350 1,305 1,107 2,412 10 

12 ดุสิต ชุมชนบางกระบือ 14 176 493 557 1,050 7 

13 ดุสิต ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง 150 300 500 800 7 

14 ดุสิต ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 120 450 580 1,030 7 

15 บางรัก ชุมชนซอยพิพฒัน์ 2 126 208 312 520 7 

16 บางรัก ชุมชนซอยไวต ี 34 67 101 168 7 

17 บางรัก ชุมชนซอยวัดหัวล้าโพง 81 141 211 352 7 

18 บางเขน ชุมชนร่วมใจพฒันาเหนือ 232 556 575 1,131 9 

19 บางเขน ชุมชนร้อยกรอง 143 350 342 692 8 

20 บางเขน ชุมชนร่วมใจพฒันาใต ้ 168 335 373 708 8 

21 บางเขน ชุมชนร่วมใจพฒันากลาง 46 126 127 253 7 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

22 บางเขน ชุมชนวัชรปราณ ี 285 593 620 1,213 7 

23 บางเขน ชุมชนวัดอาวุธ 181 391 422 813 8 

24 บางเขน ชุมชนล้าชะล่า (โคกบ่าวสาว) 193 455 536 991 9 

25 บางกะป ิ ชุมชนล้าสาล ี 449 1,030 1,220 2,250 9 

26 บางกะป ิ ชุมชนวังโสม 239 987 1,164 2,151 7 

27 บางกะป ิ ชุมชนริมคลองกะจะ 125 272 249 521 7 

28 บางกะป ิ ชุมชนสามัคคีพฒันา 378 462 700 1,162 10 

29 บางกะป ิ ชุมชนล้าสาลีพัฒนา 573 508 549 1,057 15 

30 บางกะป ิ ชุมชนมจัฉา 61 171 190 361 7 

31 บางกะป ิ ชุมชนวังใหญ่ 120 153 213 366 7 

32 บางกะป ิ ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย 130 246 280 526 8 

33 ปทุมวัน ชุมชนชาวชชูีพ 100 437 543 980 7 

34 ปทุมวัน ชุมชนตรอกสลักหิน 219 420 455 875 7 

35 ปทุมวัน ชุมชนวัดบรมนวิาส 80 618 732 1,350 7 

36 ปทุมวัน ชุมชนบ้านครัวใต ้ 242 616 664 1,280 10 

37 ปทุมวัน ชุมชนวัดชัยมงคล 339 980 690 1,670 9 

38 ปทุมวัน ชุมชนวัดดวงแข 75 190 220 410 7 

39 ปทุมวัน ชุมชนริมคลองนางหงส ์ 108 249 275 524 7 

40 ปทุมวัน ชุมชนหลงัวัดปทุมวนาราม 217 516 773 1,289 8 

41 ปทุมวัน ชุมชนซอยโปโล 155 987 1,188 2,175 8 

42 ปทุมวัน ชุมชนซอยพระเจน 478 2,982 3,003 5,985 15 

43 ปทุมวัน ชุมชนซอยร่วมฤด ี 139 787 938 1,725 8 

44 ปทุมวัน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก ่ 508 874 923 1,797 15 

45 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนมสัยิดมหานาค 301 672 712 1,384 9 

46 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนสิตาราม 57 80 63 143 7 

47 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนบ้านบาตร 150 236 237 473 8 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

48 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนวัดสระเกศ 83 213 224 437 7 

49 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนบ้านดอกไม ้ 314 522 475 997 8 

50 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ 71 99 125 224 7 

51 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนวัดสนุทรธรรมทาน 245 376 449 825 8 

52 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนวัดโสมนัส 178 540 832 1,372 9 

53 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนศุภมิตร 1 140 312 360 672 7 

54 ป้อมปราบศัตรูพา่ย ชุมชนศุภมิตร 2 350 573 413 986 11 

55 พระโขนง ชุมชนเกตุไพเราะ 44593 59 261 255 516 7 

56 พระโขนง ชุมชนเกตุไพเราะ 44684 104 311 378 689 7 

57 พระโขนง ชุมชนเชลียง 5 132 512 538 1,050 8 

58 พระโขนง ชุมชนซอยประดับสุข 73 188 80 268 7 

59 พระโขนง ชุมชนซอยเปี่ยมสุข 80 152 167 319 7 

60 พระโขนง ชุมชนเซ่งไพเราะ 162 327 419 746 7 

61 พระโขนง ชุมชนทุ่งสาธิต 40 113 111 224 7 

62 พระโขนง ชุมชนบุญกุศล 55 225 240 465 7 

63 พระโขนง ชุมชนแย้มสรวล 258 715 774 1,489 7 

64 พระโขนง ชุมชนร่วมสามัคค ี 125 140 200 340 7 

65 พระโขนง ชุมชนฤกษ์เที่ยง 34 72 37 109 7 

66 พระโขนง ชุมชนสาหร่ายไพเราะ 97 175 215 390 7 

67 พระโขนง ชุมชนสุขุมวิท 93 130 450 550 1,000 7 

68 พระโขนง ชุมชนสุนทรธรรม 192 277 272 549 7 

69 พระโขนง ชุมชนสาหร่ายทองค้า 107 254 275 529 7 

70 พระโขนง ชุมชนสุภาพงษ ์ 182 462 502 964 8 

71 พระโขนง ชุมชนสองพี่น้อง 119 153 160 313 7 

72 พระโขนง ชุมชนหมูบ่้านซอยสวัสดี 26 95 99 194 7 

73 พระโขนง ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข 79 209 227 436 7 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

74 พระโขนง ชุมชนขา้งโรงกลัน่นา้มัน  
บางจาก 

94 225 300 525 7 

75 พระโขนง ชุมชนพงษ์เวชอนสุรณ ์ 20 220 260 480 7 

76 พระโขนง ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก 257 545 700 1,245 9 

77 พระโขนง ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมา
ราม 

122 275 350 625 7 

78 พระโขนง ชุมชนหลงัวัดบญุรอดธรรมา
ราม 

113 144 180 324 7 

79 พระโขนง ชุมชนเล็กเที่ยง 70 372 380 752 7 

80 มีนบุร ี ชุมชนมนีบุรีอุปถัมภ์ 164 374 384 758 8 

81 ลาดกระบงั ชุมชนหลวงพรต-ทา่นเลี่ยม 225 420 439 859 10 

82 ยานนาวา ชุมชนคลองขวาง 144 418 282 700 7 

83 ยานนาวา ชุมชนคาลเท็กซ ์ 59 250 180 430 7 

84 ยานนาวา ชุมชนซอยสรรค์สุข 40 115 123 238 7 

85 ยานนาวา ชุมชนบัวหลวง 32 150 120 270 7 

86 ยานนาวา ชุมชนร่วมพฒันาวัดช่อง
นนทร ี

480 750 1,250 2,000 14 

87 ยานนาวา ชุมชนวัดช่องลม 129 292 325 617 8 

88 ยานนาวา ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา 560 800 900 1,700 7 

89 ยานนาวา ชุมชนเยน็อากาศ 2 364 800 900 1,700 11 

90 ยานนาวา ชุมชนโรงส ี 178 487 288 775 7 

91 ยานนาวา ชุมชนปากคลองช่องนนทร ี 50 83 104 187 7 

92 ยานนาวา ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง 250 650 850 1,500 9 

93 ยานนาวา ชุมชนร่วมพฒันาเชื้อเพลิง 2 170 300 350 650 9 

94 พญาไท ชุมชนอินทามระ 29 แยก 1 42 132 162 294 7 

95 พญาไท ชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) 57 145 177 322 7 

96 พญาไท ชุมชนบุญชูศรี 19 119 146 265 7 

97 พญาไท ชุมชนเป็นสุข 47 135 165 300 7 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

98 พญาไท ชุมชนอินทามระ 29 แยก 4 77 214 261 475 7 

99 พญาไท ชุมชนอินทามระ 11 145 356 435 791 7 

100 พญาไท ชุมชนถวลัย์ศักดิ ์ 49 144 177 321 7 

101 พญาไท ชุมชนวัดไผ่ตัน 186 682 833 1,515 8 

102 พญาไท ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน 174 373 455 828 7 

103 พญาไท ชุมชนสุขสวัสดิ ์ 31 118 144 262 7 

104 พญาไท ชุมชนอุทัยรัตน ์ 260 738 902 1,640 10 

105 พญาไท ชุมชนวัดมะกอกส่วนหนา้ 96 102 125 227 7 

106 พญาไท ชุมชนอาเซ่ียน 75 143 175 318 7 

107 ธนบุร ี ชุมชนกุฎีขาว 214 500 637 1,137 9 

108 ธนบุร ี ชุมชนกุฎีจนี 261 900 950 1,850 10 

109 ธนบุร ี ชุมชนโรงคราม 106 278 303 581 7 

110 ธนบุร ี ชุมชนวัดกัลยาณ ์ 270 550 650 1,200 10 

111 ธนบุร ี ชุมชนวัดบปุผาราม 245 658 714 1,372 10 

112 ธนบุร ี ชุมชนวัดประยุรวงศ์ 214 742 861 1,603 9 

113 ธนบุร ี ชุมชนบางไส้ไก่บา้นสมเด็จ 182 668 632 1,300 9 

114 ธนบุร ี ชุมชนมสัยิดบ้านสมเด็จ 231 682 742 1,424 8 

115 ธนบุร ี ชุมชนวัดประดษิฐาราม 203 489 511 1,000 9 

116 ธนบุร ี ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 285 650 717 1,367 7 

117 ธนบุร ี ชุมชนศรีภูม ิ 297 506 615 1,121 7 

118 ธนบุร ี ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณ 87 476 504 980 7 

119 ธนบุร ี ชุมชนสี่แยกบา้นแขก 212 598 562 1,160 8 

120 ธนบุร ี ชุมชนประสานมติร 402 1,074 1,118 2,192 8 

121 ธนบุร ี ชุมชนวัดหิรัญรูจี 635 978 1,000 1,978 11 

122 ธนบุร ี ชุมชนขา้งสถานีรถไฟ        
วงเวียนใหญ่ 

458 1,200 1,300 2,500 14 
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123 ธนบุร ี ชุมชนตรอกเทวดา 458 650 750 1,400 12 

124 ธนบุร ี ชุมชนตากสนิสัมพนัธ ์ 1,143 2,083 2,294 4,377 9 

125 ธนบุร ี ชุมชนพัฒนาบ้านล่าง 338 700 800 1,500 7 

126 ธนบุร ี ชุมชนโรงเจ 1 234 1,103 1,097 2,200 10 

127 ธนบุร ี ชุมชนวัดอินทาราม 85 140 160 300 7 

128 ธนบุร ี ชุมชนสวนพล ู 992 2,000 2,108 4,108 15 

129 ธนบุร ี ชุมชนหลงัศูนย์จนัทร์ฉิม
ไพบูลย ์

161 296 330 626 7 

130 ธนบุร ี ชุมชนโรงเจ 2 786 1,800 2,000 3,800 7 

131 ธนบุร ี ชุมชนแซ่ซิมสวนบน 126 700 896 1,596 7 

132 ธนบุร ี ชุมชนสนามแดง 235 465 430 895 8 

133 ธนบุร ี ชุมชนสองร้อยห้อง 683 1,298 2,110 3,408 14 

134 ธนบุร ี ชุมชนสายสัมพันธ ์ 571 1,591 1,025 2,616 10 

135 ธนบุร ี ชุมชนวัดบางสะแกใน 155 193 200 393 8 

136 ธนบุร ี ชุมชนวัดใหม่ยายนุ้ย 145 243 244 487 7 

137 ธนบุร ี ชุมชนสามัคคีธรรม 112 200 217 417 7 

138 ธนบุร ี ชุมชนปากคลองบางสะแก 301 2,253 280 2,533 9 

139 ธนบุร ี ชุมชนวัดกันตทาราราม 624 937 1,023 1,960 8 

140 ธนบุร ี ชุมชนโกวบ๊อพัฒนา 1,218 2,556 1,452 4,008 15 

141 ธนบุร ี ชุมชนเจริญนคร 66 130 200 220 420 7 

142 ธนบุร ี ชุมชนตรอกสะพานยาว 404 1,121 1,082 2,203 13 

143 ธนบุร ี ชุมชนมะนาวหวาน 134 160 180 340 7 

144 ธนบุร ี ชุมชนวัดดาวคนอง 183 600 700 1,300 9 

145 ธนบุร ี ชุมชนเก้ือวิทยา 276 500 600 1,100 11 

146 ธนบุร ี ชุมชนวัดบางนา้ชน 146 180 220 400 7 

147 ธนบุร ี ชุมชนวัดราชวรินทร ์ 412 500 580 1,080 11 
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148 ธนบุร ี ชุมชนสุทธาราม 288 585 764 1,349 7 

149 ธนบุร ี ชุมชนหลงัไปรษณีย์สา้เหร่ 89 168 162 330 7 

150 บางกอกใหญ่ ชุมชนขา้งโรงเรียนพณิชยการ 163 208 359 567 8 

151 บางกอกใหญ่ ชุมชนปรกอรุณ 371 648 912 1,560 7 

152 บางกอกใหญ่ ชุมชนลานมะขาม-บ้านหม้อ 208 402 448 850 7 

153 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม 388 556 728 1,284 10 

154 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดโมลโีลกยาราม 57 107 124 231 7 

155 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดเครือวัลย์ 97 250 295 545 7 

156 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดนาคกลาง 229 494 583 1,077 7 

157 บางกอกใหญ่ ชุมชนขา้งโรงเรียนเสสะเวช 50 153 195 348 7 

158 บางกอกใหญ่ ชุมชนโค้งกระเทียม 148 297 322 619 7 

159 บางกอกใหญ่ ชุมชนซอยสมบุญพฒันา 68 215 203 418 7 

160 บางกอกใหญ่ ชุมชนตรอกกระจก 64 76 92 168 7 

161 บางกอกใหญ่ ชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ 57 105 180 285 7 

162 บางกอกใหญ่ ชุมชนเพชรเกษม 1 85 257 311 568 7 

163 บางกอกใหญ่ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ 33 81 79 160 7 

164 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดดีดวด 54 155 180 335 7 

165 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดท่าพระ 113 325 287 612 7 

166 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดประดู่ฉิมพล ี 70 132 163 295 7 

167 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ 175 239 289 528 7 

168 บางกอกใหญ่ ชุมชนศาลเจ้าพ่อเขาตก 103 386 394 780 7 

169 บางกอกใหญ่ ชุมชนหลงัโรงกรองน้าภาษี
เจริญ 

101 398 452 850 7 

170 บางกอกใหญ่ ชุมชนหลงัโรงเคลือบ 43 155 160 315 7 

171 บางกอกใหญ่ ชุมชนหลงัโรงเรียนเสสะเวช 87 227 234 461 7 

172 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดสังข์กระจาย 75 230 251 481 7 
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173 บางกอกใหญ่ ชุมชนวัดใหม่วิเชียร 79 145 159 304 7 

174 บางกอกใหญ่ ชุมชนหลงัวัดใหม่วิเชียร 78 201 288 489 7 

175 บางกอกใหญ่ ชุมชนซอยจา้เนียรสุข 3 148 310 338 648 7 

176 บางกอกใหญ่ ชุมชนตรอกตาแทน 160 493 702 1,195 7 

177 บางกอกใหญ่ ชุมชนลานโพธิ ์ 152 333 370 703 7 

178 ห้วยขวาง ชุมชนบึงพระราม 9 203 347 391 738 7 

179 ห้วยขวาง ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 224 911 935 1,846 7 

180 ห้วยขวาง ชุมชนหลงัสมาคมโรงเรียน
ไทย-ญี่ปุน่ 

65 182 217 399 7 

181 ห้วยขวาง ชุมชนเพชรพระราม 217 640 750 1,390 9 

182 ห้วยขวาง ชุมชนโรงปนูฝั่งใต ้ 258 625 679 1,304 8 

183 ห้วยขวาง ชุมชนโรงปนูฝั่งเหนือ 270 583 624 1,207 7 

184 ห้วยขวาง ชุมชนเพชรบุรี 40 68 193 184 377 7 

185 ห้วยขวาง ชุมชนทับแก้ว 148 220 181 401 8 

186 ห้วยขวาง ชุมชนรุ่งเรืองตอนปลาย 72 350 350 700 7 

187 ห้วยขวาง ชุมชนร่วมใจพบิูล 2 242 540 529 1,069 10 

188 ห้วยขวาง ชุมชนริมคลองบางซื่อ
ลาดพร้าว 34 

89 326 387 713 7 

189 ห้วยขวาง ชุมชนริมคลองบางซื่อ
ลาดพร้าว 42-44 

236 232 225 457 10 

190 ห้วยขวาง ชุมชนริมคลองบางซื่อ
ลาดพร้าว 46 

96 304 316 620 7 

191 ห้วยขวาง ชุมชนริมคลองลาดพรา้ว
ประชาอุทิศ 

108 170 186 356 7 

192 ห้วยขวาง ชุมชนลาดพร้าว 45 271 725 822 1,547 8 

193 ห้วยขวาง ชุมชนลาดพร้าว 80 159 348 426 774 7 

194 ห้วยขวาง ชุมชนซอยพทัลุง 120 291 347 638 7 

195 คลองสาน ชุมชนซอยช่างนาค-สะพาน
ยาว 

740 1,020 1,189 2,209 15 
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196 คลองสาน ชุมชนวัดทองธรรมชาต ิ 65 126 280 406 7 

197 คลองสาน ชุมชนวัดทองนพคุณ 207 720 920 1,640 8 

198 คลองสาน ชุมชนหลงัโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา 

33 169 171 340 7 

199 คลองสาน ชุมชนหลงัโรงเรียนกุลสิริ
เทคโนโลย ี

25 98 109 207 7 

200 คลองสาน ชุมชนหลงัโรงเรียนสารพัด
ช่างธนบุร ี

115 305 413 718 7 

201 คลองสาน ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม ่ 52 150 183 333 7 

202 คลองสาน ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 54 144 180 324 7 

203 คลองสาน ชุมชนอู่ใหม่ 95 218 254 472 7 

204 คลองสาน ชุมชนคลองต้นไทร 517 969 1,196 2,165 7 

205 คลองสาน ชุมชนคลองพระยาเกษม 114 225 250 475 7 

206 คลองสาน ชุมชนเกษมใหม่ 110 218 212 430 7 

207 คลองสาน ชุมชนซอยวฒันา 163 890 1,030 1,920 7 

208 คลองสาน ชุมชนซอยหงษท์อง 218 450 427 877 7 

209 คลองสาน ชุมชนส้าปายา้พฒันา 181 820 765 1,585 8 

210 คลองสาน ชุมชนวัดเศวตฉัตร 94 120 315 435 7 

211 คลองสาน ชุมชนวัดสุทธาราม 301 392 588 980 7 

212 คลองสาน ชุมชนหลวงพ่อโบสถ์บน 144 180 210 390 7 

213 คลองสาน ชุมชนหลงัตลาดเจริญนคร 313 850 1,100 1,950 9 

214 คลองสาน ชุมชนขา้งโรงเรียนมิตรพล
พณิชยการ 

50 100 107 207 7 

215 คลองสาน ชุมชนซอยวนาวรรณ 452 1,214 1,303 2,517 7 

216 คลองสาน ชุมชนซอยวัดสุวรรณ 85 120 147 267 7 

217 คลองสาน ชุมชนมสัยิดสวุรรณภูมิ 63 216 210 426 7 

218 คลองสาน ชุมชนวัดทองเพลง 158 113 139 252 7 

219 คลองสาน ชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ 56 145 175 320 7 
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220 คลองสาน ชุมชนตรอกงูเห่า 54 126 137 263 7 

221 คลองสาน ชุมชนสองร้อยห้อง 375 408 612 1,020 9 

222 คลองสาน ชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว 247 324 485 809 9 

223 คลองสาน ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 51 46 70 116 7 

224 ตลิ่งชนั ชุมชนวัดชา่งเหล็ก-วัดเรไร 576 1,143 1,357 2,500 15 

225 ตลิ่งชนั ชุมชนหลงัวัดกาญจน
สิงหาสน ์

62 99 102 201 7 

226 ตลิ่งชนั ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา 290 510 570 1,080 11 

227 ตลิ่งชนั ชุมชนสะพานผัก-คลอง   
ศาลเจ้า 

234 363 394 757 9 

228 ตลิ่งชนั ชุมชนบ้านลุ่ม 100 125 175 300 7 

229 ตลิ่งชนั ชุมชนโรงเรียนวัดตลิ่งชนั 55 378 429 807 7 

230 ตลิ่งชนั ชุมชนหลงัวัดรัชฎาธิษฐาน 
(วัดเงิน) 

120 355 409 764 7 

231 ตลิ่งชนั ชุมชนวัดมะกอก 56 340 524 864 7 

232 บางกอกน้อย ชุมชนตรอกวังหลัง 509 1,350 1,380 2,730 14 

233 บางกอกน้อย ชุมชนวัดระฆัง 288 550 700 1,250 11 

234 บางกอกน้อย ชุมชนวัดสุวรรณาราม 788 5,500 7,000 12,500 13 

235 บางกอกน้อย ชุมชนสันตสิุข 52 100 150 250 7 

236 บางกอกน้อย ชุมชนซอยบ้านชา่งหล่อ 307 300 450 750 10 

237 บางกอกน้อย ชุมชนตรอกข้าวเม่า 615 1,700 1,800 3,500 15 

238 บางกอกน้อย ชุมชนวัดครุฑ 383 950 1,140 2,090 9 

239 บางกอกน้อย ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก 1,500 6,300 9,575 15,875 7 
240 บางกอกน้อย ชุมชนวัดพระยาท้า 138 1,200 900 2,100 8 

241 บางกอกน้อย ชุมชนวัดโพธิ์เรียง 1,500 2,500 3,000 5,500 12 

242 บางกอกน้อย ชุมชนวัดยางสุทธาราม 1,290 1,500 2,500 4,000 12 

243 บางกอกน้อย ชุมชนวัดอมรทายิการาม 214 552 463 1,015 9 

244 บางกอกน้อย ชุมชนวัดอัมพวา 1,100 3,000 4,000 7,000 15 
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245 บางกอกน้อย ชุมชนเหนือวัดสีหไกรสร 104 450 400 850 7 

246 บางกอกน้อย ชุมชนสายใต้เก่า 167 166 374 540 8 

247 บางกอกน้อย ชุมชนซอยสุดสาคร 408 615 673 1,288 9 

248 บางกอกน้อย ชุมชนชวนชืน่ 120 238 263 501 7 

249 บางกอกน้อย ชุมชนวัดใหม่ยายแปน้ 126 60 70 130 7 

250 บางกอกน้อย ชุมชนซอยประชาร่วมใจ 832 500 700 1,200 8 

251 บางกอกน้อย ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง 1,200 5,000 6,000 11,000 11 

252 บางกอกน้อย ชุมชนวัดไชยทิศ 238 550 950 1,500 8 

253 บางกอกน้อย ชุมชนปลายซอยจรัญ    
สนิทวงศ์ 29 (ฝัง่ขวา) 

570 1,800 2,000 3,800 7 

254 บางกอกน้อย ชุมชนปลายซอยจรัญ    
สนิทวงศ์ 29 (ฝัง่ซ้าย) 

79 240 326 566 7 

255 บางกอกน้อย ชุมชนวัดมะลิ 1 (เจือ    
เชื่อมจิตต)์ 

165 875 1,800 2,675 7 

256 บางกอกน้อย ชุมชนวัดมะลิ 2 (เจือ    
เชื่อมจิตต)์ 

250 650 750 1,400 7 

257 บางกอกน้อย ชุมชนวัดรวกสุทธาราม 571 1,763 1,982 3,745 15 

258 บางกอกน้อย ชุมชนหลงัตลาดนครหลวง 131 370 415 785 7 

259 บางกอกน้อย ชุมชนคลองล่าง 215 550 650 1,200 7 

260 บางกอกน้อย ชุมชนสวนหลวง 95 150 200 350 7 

261 บางกอกน้อย ชุมชนสันตชินสงเคราะห์ 231 480 452 932 7 

262 บางกอกน้อย ชุมชนมสัยิดหลวงอันซอริซ
ซุนนะห์ 

37 166 196 362 7 

263 บางขุนเทียน ชุมชนคลองใหญ่ 86 220 260 480 7 

264 บางขุนเทียน ชุมชนวัดนาคสี่บาท 140 400 350 750 7 

265 บางขุนเทียน ชุมชนปู่โฉมพฒันา 140 232 246 478 7 

266 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดรางบัว 65 291 322 613 7 

267 ภาษีเจริญ ชุมชนสุภัทรภิบาล 117 570 620 1,190 7 

268 ภาษีเจริญ ชุมชนแสงหิรัญ 132 300 350 650 7 
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269 ภาษีเจริญ ชุมชนหลงัโรงน้ำตาลนิว 
กว้างสุ้นหล ี

56 152 201 353 7 

270 ภาษีเจริญ ชุมชนเพชรเกษม 56 65 449 593 1,042 7 

271 ภาษีเจริญ ชุมชนเพชรเกษม 58 108 471 534 1,005 7 

272 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  212 395 549 944 7 

273 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
เขต 2 

225 946 1,066 2,012 8 

274 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
เขต 3 

238 486 475 961 7 

275 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
เขต 4 

73 124 134 258 7 

276 ภาษีเจริญ ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม 
เขต 5 

170 365 457 822 8 

277 ภาษีเจริญ ชุมชนขา้งวัดบางแวก 91 200 261 461 7 

278 หนองแขม ชุมชนบุญสง่ 57 94 93 187 7 

279 หนองแขม ชุมชนกองขยะหนองแขม 165 131 337 468 7 

280 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนแจงร้อน 85 275 286 561 7 

281 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนซอยสถาพร 400 800 1,250 2,050 9 

282 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนเบอร์ลี่ 52 136 132 268 7 

283 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนร่วมใจ 134 376 385 761 7 

284 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนวัดสน 148 135 360 495 7 

285 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 253 774 783 1,557 9 

286 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 140 130 250 380 7 

287 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 85 108 116 224 7 

288 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ 318 923 952 1,875 12 

289 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนบุญมาก 97 208 192 400 7 

290 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนบูรณะสุดเขต 76 384 343 727 7 

291 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนรุ่งเรือง 207 898 956 1,854 7 
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292 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ 110 294 745 1,039 8 

293 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ 58 382 732 773 1,505 - 

294 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนซอยหมอผึงอุทิศ 237 843 857 1,700 8 

295 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนประคองมิตร 135 305 366 671 7 

296 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนมิง่ประชา 65 139 132 271 7 

297 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนรวมน้ำใจ 136 500 700 1,200 7 

298 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 88 314 330 644 7 

299 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนอนามัย 40 90 97 187 7 

300 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนรัตนจีนะ 164 364 377 741 8 

301 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 63 190 215 405 7 

302 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย ์ 53 122 130 252 7 

303 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 43 221 205 426 7 

304 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 64 80 100 180 7 

305 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนรุ่งอรุณ 258 489 513 1,002 7 

306 บางพลัด ชุมชนคลองสวนพริก 298 592 658 1,250 11 

307 บางพลัด ชุมชนพัฒนาซอย 79 160 300 450 750 7 

308 บางพลัด ชุมชนวัดเทพากร 273 624 700 1,324 10 

309 บางพลัด ชุมชนสะพานยาว 35 236 298 534 7 

310 บางพลัด ชุมชนจรัญสนทิวงศ์ 72 162 406 460 866 8 

311 บางพลัด ชุมชนวัดบางพลดั 62 161 165 326 7 

312 บางพลัด ชุมชนวัดเทพนารี 121 424 571 995 10 

313 บางพลัด ชุมชนดวงด ี 156 288 304 592 8 

314 บางพลัด ชุมชนวัดภาณุรังษ ี 164 397 538 935 7 

315 บางพลัด ชุมชนสวนปรก 78 136 157 293 7 

316 บางพลัด ชุมชนวัดเพลง 53 93 117 210 7 

317 บางพลัด ชุมชนคลองบางพระคร ู 251 498 530 1,028 9 
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318 บางพลัด ชุมชนจรัญวิถี 74 67 357 590 947 7 

319 บางพลัด ชุมชนพัฒนาซอย 85 396 595 525 1,120 13 

320 บางพลัด ชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณ ี 96 326 279 605 7 

321 บาพลดั ชุมชนวัดวิมุตยาราม 94 184 215 399 7 

322 บางพลัด ชุมชนสงวนทรัพย ์ 132 450 550 1,000 7 

323 บางพลัด ชุมชนแสงทอง 378 900 1,069 1,969 13 

324 บางพลัด ชุมชนมสัยิดบางอ้อ จรัญ
สนิทวงศ์ 86 

152 531 453 984 7 

325 บางพลัด ชุมชนคลองมะนาว 214 514 774 1,288 9 

326 บางพลัด ชุมชนริมคลองบางพลัด 140 321 225 546 7 

327 บางพลัด ชุมชนชินศรี 91 168 312 267 579 7 

328 บางพลัด ชุมชนร่วมใจสามัคค ี 143 447 543 990 7 

329 บางพลัด ชุมชนเติมสุข 100 215 235 450 7 

330 บางพลัด ชุมชนโค้งมะขาม 324 747 1,070 1,817 11 

331 บางพลัด ชุมชนบ้านญวน 479 721 731 1,452 10 

332 บางพลัด ชุมชนมะพร้าวคู ่ 253 662 588 1,250 9 

333 บางพลัด ชุมชนวัดรวกบางบำหร ุ 308 969 1,002 1,971 15 

334 บางพลัด ชุมชนคลองบางบำหร ุ 258 352 477 829 7 

335 บางพลัด ชุมชนบ้านปนู 193 550 700 1,250 8 

336 บางพลัด ชุมชนวัดคฤหบด ี 363 1,213 1,277 2,490 12 

337 บางพลัด ชุมชนวัดดาวดึงษาราม 397 977 1,138 2,115 13 

338 บางพลัด ชุมชนวัดภคินีนาถ 350 1,617 1,522 3,139 8 

339 บางพลัด ชุมชนวัดบวรมงคล 442 1,435 1,862 3,297 11 

340 บางพลัด ชุมชนวัดพระยาศิริไอย
สวรรค์ 

421 998 1,146 2,144 13 

341 บางพลัด ชุมชนคลองเจ้าครุฑ 85 205 370 575 7 

342 บางพลัด ชุมชนวัดสิงห ์ 131 349 466 815 7 
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343 บางพลัด ชุมชนโค้งถ่าน 162 215 271 486 7 

344 บางพลัด ชุมชนศรีอุลัย 201 340 422 762 9 

345 บางพลัด ชุมชนสะพานไม ้ 210 421 534 955 7 

346 บางพลัด ชุมชนวัดทอง 104 281 310 591 7 

347 ดินแดง ชุมชนซอยชานเมือง 499 1,150 1,350 2,500 14 

348 ดินแดง ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 38 179 175 354 7 

349 ดินแดง ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 2 65 167 153 320 7 

350 ดินแดง ชุมชนซอยสมบูรณ์พฒันา 2 60 182 187 369 7 

351 ดินแดง ชุมชนซอยอินทามระ 55 70 335 373 708 7 

352 ดินแดง ชุมชนซอยริมคลองบางซื่อ 82 250 283 533 7 

353 ดินแดง ชุมชนซอยริมคลองบางซื่อ 123 260 323 583 7 

354 ดินแดง ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3 287 733 795 1,528 9 

355 บึงกุ่ม ชุมชนซอยรอดอนันต์ 1 245 1,263 1,277 2,540 7 

356 บึงกุ่ม ชุมชนขา้งหมู่บา้นสหกรณ์ 83 117 126 243 7 

357 บึงกุ่ม ชุมชนซอยสมหวัง 186 273 280 553 9 

358 บึงกุ่ม ชุมชนวัดพิชัย 145 591 609 1,200 7 

359 บึงกุ่ม ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 101 170 177 347 7 

360 บึงกุ่ม ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 89 169 174 343 7 

361 บึงกุ่ม ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 3 101 266 293 559 7 

362 บึงกุ่ม ชุมชนอิสลามคลองกุ่ม 215 790 802 1,592 9 

363 บึงกุ่ม ชุมชนเพชรคลองจั่น 64 102 129 231 7 

364 บึงกุ่ม ชุมชนบางเตยล่าง 48 147 155 302 7 

365 บึงกุ่ม ชุมชนสามัคคีพฒันา 550 864 1,124 1,988 10 

366 บึงกุ่ม ชุมชนขา้งโรงเรียนสายอักษร 76 310 321 631 7 

367 บึงกุ่ม ชุมชนนวลจันทร ์ 175 366 406 772 8 

368 บึงกุ่ม ชุมชนโพธิ์ทอง 70 173 159 332 7 
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369 บึงกุ่ม ชุมชนชูสุวรรณ 77 216 245 461 7 

370 สาทร ชุมชนกิ่งจันทร ์ 45 144 124 268 7 

371 สาทร ชุมชนกุศลทอง 192 670 712 1,382 9 

372 สาทร ชุมชนมติรสามัคค ี 38 149 145 294 7 

373 สาทร ชุมชนร่วมพฒันาวรพจน์ 1 72 681 689 1,370 7 

374 สาทร ชุมชนแสงจนัทร์ใน 158 396 462 858 7 

375 สาทร ชุมชนจันทร์ร่ำรวย 64 192 173 365 7 

376 สาทร ชุมชนบ้านแบบ 310 669 711 1,380 9 

377 สาทร ชุมชนหน้าสมาคม
ธรรมศาสตร์ 

145 387 374 761 7 

378 บางซื่อ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2 235 595 800 1,395 7 

379 บางซื่อ ชุมชนเขมาเนรมิต 147 552 81 633 8 

380 บางซื่อ ชุมชนจันทร์เกษม 170 432 568 1,000 7 

381 บางซื่อ ชุมชนเชิงสะพานพิบลู
สงครามฝั่งซา้ย 

45 232 253 485 7 

382 บางซื่อ ชุมชนซอยเดร่ีเบลล ์ 33 160 200 360 7 

383 บางซื่อ ชุมชนซอยประดู ่ 74 270 430 700 7 

384 บางซื่อ ชุมชนซอยพฒันา 120 200 220 420 7 

385 บางซื่อ ชุมชนซอยสนิท 67 278 200 478 7 

386 บางซื่อ ชุมชนซอยสีนา้เงิน 1 250 302 403 705 10 

387 บางซื่อ ชุมชนซอยสีนา้เงิน 2 87 410 381 791 7 

388 บางซื่อ ชุมชนตรอกต้นมะม่วง 80 245 302 547 7 

389 บางซื่อ ชุมชนตรอกตรงข้ามวัด
สะพานสูง 

78 230 340 570 7 

390 บางซื่อ ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง 317 950 1,000 1,950 7 

391 บางซื่อ ชุมชนบุญเหลือ 1 213 450 300 750 8 

392 บางซื่อ ชุมชนบุญเหลือ 2 85 201 301 502 7 
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393 บางซื่อ ชุมชนวัดเชิงหวาย 335 766 1,075 1,841 7 

394 บางซื่อ ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส 48 214 247 461 7 

395 บางซื่อ ชุมชนวัดประดูธ่รรมาธิปัตย ์ 128 420 400 820 7 

396 บางซื่อ ชุมชนวัดสร้อยทอง 134 480 550 1,030 7 

397 บางซื่อ ชุมชนศรีบุญยืน 94 370 350 720 7 

398 บางซื่อ ชุมชนสวัสดิรักษา 85 408 337 745 7 

399 บางซื่อ ชุมชนสะพานไม ้ 74 295 221 516 7 

400 บางซื่อ ชุมชนสุขสันต์ 1 122 342 259 601 7 

401 บางซื่อ ชุมชนสุขสันต์ 2 340 976 1,242 2,218 7 

402 บางซื่อ ชุมชนหลงัตลาดบางซื่อ 70 185 245 430 7 

403 บางซื่อ ชุมชนหลงัตลาดศรีเขมา 190 832 652 1,484 7 

404 บางซื่อ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 1 279 450 700 1,150 10 

405 บางซื่อ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 124 700 745 1,445 7 

406 บางซื่อ ชุมชนซอยโชติวฒัน ์ 75 209 107 316 7 

407 บางซื่อ ชุมชนซอยโจ๊ก 121 480 565 1,045 7 

408 บางซื่อ ชุมชนศรีบุญยืนพฒันา 117 265 467 732 7 

409 บางซื่อ ชุมชนพัฒนาประชาราษฎร์ 
30 

112 365 335 700 7 

410 บางซื่อ ชุมชนราชทรัพย ์ 168 378 437 815 8 

411 บางซื่อ ชุมชนปทุมทพิย ์ 210 235 253 488 7 

412 บางซื่อ ชุมชนสุดซอยสนี้ำเงิน 71 199 230 429 7 

413 บางซื่อ ชุมชนขา้งวัดมชัฌันติการาม 78 190 235 425 7 

414 บางซื่อ ชุมชนซอยวัดหลวง 580 790 810 1,600 15 

415 บางซื่อ ชุมชนซอยสวนรื่น 100 228 309 537 7 

416 บางซื่อ ชุมชนปานทิพย์ 1 46 195 215 410 7 

417 บางซื่อ ชุมชนยิมประยูรพฒันา 300 180 120 300 10 
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418 บางซื่อ ชุมชนวัดเลียบ 250 520 545 1,065 9 

419 บางซื่อ ชุมชนวัดเสาหิน 50 275 325 600 8 

420 บางซื่อ ชุมชนสมบุญด ี 105 375 425 800 7 

421 บางซื่อ ชุมชนสุดซอยสมถวิล 120 125 212 337 7 

422 บางซื่อ ชุมชนบ้านสามเรือน 165 142 160 302 7 

423 บางซื่อ ชุมชนขา้งธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ 

48 109 116 225 7 

424 บางซื่อ ชุมชนหลงัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า 

74 148 180 328 7 

425 จตุจักร ชุมชนประชาร่วมใจ 1 230 981 900 1,881 10 

426 จตุจักร ชุมชนประชาร่วมใจ 2 164 481 543 1,024 8 

427 จตุจักร ชุมชนสามัคคีเทวสนุทร 65 171 179 350 7 

428 จตุจักร ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 139 338 367 705 7 

429 จตุจักร ชุมชนวังหิน 121 165 156 321 7 

430 จตุจักร ชุมชนวัดบางบวั 107 354 378 732 7 

431 จตุจักร ชุมชนพหลโยธนิ 46 82 272 285 557 7 

432 จตุจักร ชุมชนหลงักรมวิทยาศาสตร ์ 94 223 238 461 7 

433 จตุจักร ชุมชนหลงัโรงเจ 110 329 276 605 7 

434 จตุจักร ชุมชนหลงั วค.จันทรเกษม 123 248 199 447 7 

435 จตุจักร ชุมชนหลงัตลาดสุภาพงษ์ 85 240 264 504 7 

436 จตุจักร ชุมชนริมคลองลาดพรา้ว
ภาวนา 

89 160 180 340 7 

437 จตุจักร ชุมชนคลองนำ้แก้ว 21 53 69 122 7 

438 จตุจักร ชุมชนพหลโยธนิ 32 162 520 506 1,026 8 

439 จตุจักร ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร 90 214 233 447 7 

440 จตุจักร ชุมชนคลองพระยาเวิก 24 83 87 170 7 

441 จตุจักร ชุมชนไทรคู ่ 77 145 300 445 7 
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442 จตุจักร ชุมชนหนองจุฬา 86 254 205 459 7 

443 จตุจักร ชุมชนพรรณี 1 44 160 200 360 7 

444 จตุจักร ชุมชนร่วมสุขพัฒนา 47 54 89 143 7 

445 จตุจักร ชุมชนซอยภักด ี 84 278 237 515 7 

446 บางคอแหลม ชุมชนเชิงสะพานกรุงเทพ 54 213 227 440 7 

447 บางคอแหลม ชุมชนวัดอินทร์บรรจง 230 400 410 810 10 

448 บางคอแหลม ชุมชนเซ่งกี ่ 124 359 373 732 7 

449 บางคอแหลม ชุมชนบางคอแหลม 427 1,525 1,665 3,190 7 

450 บางคอแหลม ชุมชนมาตานุสรณ์ 125 258 292 550 8 

451 บางคอแหลม ชุมชนวัดจันทร์ใน 880 4,450 4,730 9,180 15 

452 บางคอแหลม ชุมชนวัดลาดบัวขาว 65 167 185 352 7 

453 บางคอแหลม ชุมชนสวนหลวง 1 524 1,250 1,390 2,640 15 

454 บางคอแหลม ชุมชนหลงัโรงพยาบาลเจริญ
กรุงประชารักษ ์

105 547 513 1,060 7 

455 บางคอแหลม ชุมชนซอยเจริญกรุง 89 135 397 469 866 7 

456 บางคอแหลม ชุมชนซอยโรงเจ 364 465 578 1,043 9 

457 บางคอแหลม ชุมชนบางอุทิศ 520 1,900 1,500 3,400 15 

458 บางคอแหลม ชุมชนวัดพระยาไกรระยะ 3 670 1,864 2,005 3,869 13 

459 บางคอแหลม ชุมชนสวนหลวง 2 / วัด  
ราชสิงขร 

274 995 1,475 2,470 9 

460 บางคอแหลม ชุมชนหลงัตลาดเก่าวัด   
พระยาไกร 

216 400 410 810 9 

461 บางคอแหลม ชุมชนร่วมใจพฒันา 256 965 958 1,923 10 

462 บางคอแหลม ชุมชนหลงัสามร้อยห้อง 198 277 358 635 8 

463 บางคอแหลม ชุมชนศาลเจ้าแดง 188 378 400 778 7 

464 บางคอแหลม ชุมชนบาหยนั 82 230 271 501 7 

465 บางคอแหลม ชุมชนมติรสัมพันธ ์ 122 1,370 1,384 2,754 7 
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466 บางคอแหลม ชุมชนซอยบุญประทานพร 80 250 270 520 7 

467 บางคอแหลม ชุมชนบางโคล ่ 64 425 397 822 7 

468 บางคอแหลม ชุมชนโรงแก้ว 181 1,222 1,328 2,550 9 

469 บางคอแหลม ชุมชนวัดไผ่เงิน 428 1,450 1,535 2,985 14 

470 บางคอแหลม ชุมชนห้องเย็น 66 180 230 410 7 

471 บางคอแหลม ชุมชนศาลเจ้าแม่
ตะเคียนทอง 

106 367 402 769 7 

472 ประเวศ ชุมชนเกาะมุสลิม 53 53 54 107 7 

473 ประเวศ ชุมชนเทพรักษา 157 284 296 580 8 

474 ประเวศ ชุมชนสามัคคีธรรม 168 254 266 520 7 

475 คลองเตย ชุมชนคลองเตยล็อค 37653 1,505 3,205 3,921 7,126 15 

476 คลองเตย ชุมชนคลองเตยล็อค 38841 620 1,500 2,500 4,000 15 

477 คลองเตย ชุมชนหมูบ่้านพัฒนา 70 ไร ่ 1,120 4,624 5,043 9,667 15 

478 คลองเตย ชุมชนร่มเกล้า 352 850 1,020 1,870 12 

479 คลองเตย ชุมชนน้องใหม่ 282 432 481 913 11 

480 คลองเตย ชุมชนพัฒนาใหม่ 439 397 494 891 14 

481 คลองเตย ชุมชนพัฒนาเอเซีย 52 110 97 207 7 

482 คลองเตย ชุมชนริมคลองวดัสะพาน 245 415 406 821 10 

483 คลองเตย ชุมชนริมคลองสามัคค ี 219 415 440 855 8 

484 คลองเตย ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ 518 1,900 1,300 3,200 15 

485 คลองเตย ชุมชนโรงหมู 449 900 966 1,866 14 

486 คลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 202 212 306 518 9 

487 คลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 456 889 1,236 2,125 8 

488 คลองเตย ชุมชนหัวโค้ง 406 1,158 1,573 2,731 13 

489 คลองเตย ชุมชนตลาดปนีัง 74 179 164 343 7 

490 คลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน 3 124 352 438 790 7 
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491 คลองเตย ชุมชนร่วมใจสามัคค ี 160 300 348 648 8 

492 คลองเตย ชุมชนริมคลองไผส่ิงโต 44 93 110 203 7 

493 คลองเตย ชุมชนขา้งโรงเรียนวดัสะพาน 53 82 103 185 7 

494 คลองเตย ชุมชนบ้านกล้วย 187 387 376 763 8 

495 คลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง 224 498 620 1,118 8 

496 คลองเตย ชุมชนสวนอ้อย 354 449 468 917 12 

497 สวนหลวง ชุมชนวัดใต ้ 93 400 297 697 7 

498 สวนหลวง ชุมชนโรงหวาย 50 149 173 322 7 

499 จอมทอง ชุมชนศลิปเดช 650 1,333 1,446 2,779 14 

500 จอมทอง ชุมชนสุขศิริ 58 238 197 435 7 

501 จอมทอง ชุมชนป้าแดงพัฒนา 1 91 157 147 304 7 

502 ดอนเมือง ชุมชนพรหมสัมฤทธิ์ 278 453 481 934 11 

503 ดอนเมือง ชุมชนร่วมพฒันา 185 382 398 780 7 

504 ดอนเมือง ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม
ประชากร 

116 324 301 625 7 

505 ดอนเมือง ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ 185 364 357 721 8 

506 ดอนเมือง ชุมชนพัฒนาตลาดกลาง 163 684 728 1,412 7 

507 ดอนเมือง ชุมชนหน้าทา่อากาศยาน
ด้านใต ้

74 124 125 249 7 

508 ดอนเมือง ชุมชนประชากร 3 193 390 388 778 9 

509 ดอนเมือง ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 
สะพานปนู 

121 191 215 406 7 

510 ดอนเมือง ชุมชนร่มไทรงามพัฒนา 250 504 672 1,176 10 

511 ดอนเมือง ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 118 402 449 851 7 

512 ดอนเมือง ชุมชนสะพานปูน 135 344 408 752 8 

513 ดอนเมือง ชุมชนประชากร 4 146 205 220 425 7 

514 ดอนเมือง ชุมชนซอยสะพานรวมใจ 74 153 168 321 7 
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515 ดอนเมือง ชุมชนทำนบร่วมใจ 48 124 155 279 7 

516 ดอนเมือง ชุมชนพัฒนาประชาอุทิศ 80 125 137 262 7 

517 ดอนเมือง ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา 127 158 166 324 8 

518 ดอนเมือง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา 290 762 915 1,677 10 

519 ราชเทว ี ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 150 390 420 810 8 

520 ราชเทว ี ชุมชนซอยแดงบุหงา 99 225 270 495 7 

521 ราชเทว ี ชุมชนซอยสวนเงนิ 139 577 781 1,358 8 

522 ราชเทว ี ชุมชนซอยสุเหร่า    
(เพชรบุรี 7) 

290 1,115 1,205 2,320 10 

523 ราชเทว ี ชุมชนหน้าวัดมะกอก 96 250 280 530 7 

524 ราชเทว ี ชุมชนหลงักรมทางหลวง 45 130 250 380 7 

525 ราชเทว ี ชุมชนสระแก้ว 140 262 278 540 7 

526 ราชเทว ี ชุมชนซอยมัน่สนิ 141 700 900 1,600 7 

527 ราชเทว ี ชุมชนริมทางรถไฟหลงั ร.พ.
เดชา 

70 169 199 368 7 

528 ราชเทว ี ชุมชนคลองส้มป่อย 104 510 642 1,152 7 

529 ราชเทว ี ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 43 140 200 340 7 

530 ราชเทว ี ชุมชนบ้านครัวตะวนัตก 201 445 442 887 9 

531 ราชเทว ี ชุมชนบ้านครัวเหนือ 515 1,236 1,854 3,090 15 

532 ราชเทว ี ชุมชนริมคลองสามเสน 337 975 1,305 2,280 10 

533 ราชเทว ี ชุมชนโรงเจมักกะสัน 100 180 200 380 7 

534 ราชเทว ี ชุมชนนิคมมักกะสนั 95 135 129 264 7 

535 ราชเทว ี ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 286 439 878 1,317 11 

536 ราชเทว ี ชุมชนหลงัวัดมักกะสนั 81 160 180 340 7 

537 ลาดพร้าว ชุมชนซอยนกแก้วน้อย 1,2 159 380 600 980 7 

538 ลาดพร้าว ชุมชนซอยโรงนา้แข็ง 130 788 839 1,627 7 

539 ลาดพร้าว ชุมชนสันตสิุข 57 181 168 349 7 
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540 ลาดพร้าว ชุมชนสุขทรัพย ์ 72 241 257 498 7 

541 วัฒนา ชุมชนเฉลิมอนสุรณ ์ 76 109 125 234 7 

542 วัฒนา ชุมชนรืน่ฤด ี 49 61 70 131 7 

543 วัฒนา ชุมชนขา้งสะพานคลองตนั 58 130 138 268 7 

544 วัฒนา ชุมชนนวลจิตร 567 1,200 1,800 3,000 15 

545 วัฒนา ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน 764 2,172 2,466 4,638 9 

546 วัฒนา ชุมชนแจ่มจันทร ์ 121 280 309 589 7 

547 วัฒนา ชุมชนชวาลา 143 275 375 650 7 

548 วัฒนา ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน 418 847 944 1,791 13 

549 วัฒนา ชุมชนหลงั สน.ทองหล่อ 42 94 122 216 7 

550 วัฒนา ชุมชนคลองเป้ง (ลีลานุช) 54 190 157 347 7 

551 วัฒนา ชุมชนมสีุวรรณ 3 187 385 390 775 9 

552 วัฒนา ชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ 468 882 857 1,739 9 

553 วัฒนา ชุมชนศาลาลอย 116 381 336 717 7 

554 วัฒนา ชุมชนมสีุวรรณ 2 53 145 165 310 7 

555 บางแค ชุมชนนิมมานรด ี 141 262 365 627 7 

556 บางแค ชุมชนเพิ่มทรัพย ์ 100 320 380 700 7 

557 บางแค ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งใต ้ 93 170 210 380 7 

558 บางแค ชุมชนยิมประยูร 74 680 470 1,150 7 

559 บางแค ชุมชนหลงัโรงเรียนสากล
ศึกษา 

50 148 164 312 7 

560 บางแค ชุมชนกระถนิทอง 60 180 140 320 7 

561 บางแค ชุมชนงามปัญจะ 90 190 260 450 7 

562 บางแค ชุมชนซอยพึง่ธรรม 56 98 79 177 7 

563 บางแค ชุมชนเลยีบคลองทวีวัฒนา 140 195 340 535 7 

564 บางแค ชุมชนคลองยายเทียบฝั่ง
เหนือ 

56 86 115 201 7 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

565 บางแค ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 151 505 695 1,200 8 

566 บางแค ชุมชนริมคลองราชมนตรี 147 765 795 1,560 7 

567 บางแค ชุมชนโรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค 

120 250 350 600 7 

568 บางแค ชุมชนนครแสงเพชร 107 143 257 400 7 

569 บางแค ชุมชนพุ่มพวง 68 247 396 643 7 

570 บางแค ชุมชนเจริญแพทย ์ 153 255 295 550 7 

571 บางแค ชุมชนเจิมจิตต ์ 50 73 78 151 7 

572 บางแค ชุมชนชาววัดม่วง 66 272 283 555 7 

573 บางแค ชุมชนมสีุวรรณพัฒนา 70 293 325 618 7 

574 บางแค ชุมชนร่วมใจพฒันา 64 213 196 409 7 

575 บางแค ชุมชนเลยีบคลองบางแค 49 176 202 378 7 

576 บางแค ชุมชนปู่เย็น-ยา่คำ ยงัอยู่ 170 393 678 1,071 8 

577 บางแค ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง 86 200 315 515 7 

578 หลักสี่ ชุมชนกา้วหน้า 183 808 811 1,619 10 

579 หลักสี่ ชุมชนคลองเปรมประชา
พัฒนา 

232 482 627 1,109 10 

580 หลักสี่ ชุมชนศษิย์หลวงปู่ขาว 236 435 519 954 11 

581 หลักสี่ ชุมชนเทวสุนทร 112 288 189 477 7 

582 หลักสี่ ชุมชนร่วมพฒันา 278 445 498 943 10 

583 หลักสี่ ชุมชนมติรประชาพฒันา 80 139 165 304 7 

584 หลักสี่ ชุมชนไทรงาม 39 95 114 209 7 

585 หลักสี่ ชุมชนคนรักถิ่น 100 235 255 490 7 

586 หลักสี่ ชุมชนชายคลองบางบวั 336 906 696 1,602 11 

587 หลักสี่ ชุมชนตลาดบางเขน 106 209 250 459 7 

588 หลักสี่ ชุมชนหลงัแฟลตร่วมพฒันา 123 343 367 710 7 

589 หลักสี่ ชุมชนเปรมสุขสันต ์ 156 363 441 804 9 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

590 หลักสี่ ชุมชนอยู่ดีมสีุขร่วมใจ 95 345 370 715 7 

591 หลักสี่ ชุมชนตลาดหลักสี ่ 108 208 247 455 7 

592 หลักสี่ ชุมชนบางบัวร่วมใจพฒันา 
(เชิงสะพานไม้ 2) 

186 413 531 944 8 

593 หลักสี่ ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 61 144 176 320 7 

594 สายไหม ชุมชน กสบ. หมู่ 5 215 687 813 1,500 10 

595 สายไหม ชุมชนรวมใจสามัคคี   
(หนองผักชี) 

140 300 350 650 8 

596 สายไหม ชุมชนหมูบ่้านพัฒนาหมู่ 1 371 680 805 1,485 7 

597 สายไหม ชุมชนหมูบ่้านพัฒนาหมู่ 2 420 519 565 1,084 13 

598 คันนายาว ชุมชนเกาะจวน 638 453 479 932 13 

599 คันนายาว ชุมชนบ้านเกาะ 99 328 330 658 7 

600 คันนายาว ชุมชนริมคลองหลอแหล 147 325 337 662 7 

601 คันนายาว ชุมชนวิมานสุข 376 853 964 1,817 13 

602 คันนายาว ชุมชนสยามพัฒนา 101 145 139 284 7 

603 คันนายาว ชุมชนนภาพไิลพฒันา 160 480 418 898 8 

604 คันนายาว ชุมชนสุเหร่าแดง 209 424 521 945 9 

605 คันนายาว ชุมชนคลองล้านุ่น 53 67 90 157 7 

606 คันนายาว ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา 138 220 246 466 8 

607 คันนายาว ชุมชนซอยผู้ใหญ่ชม 275 458 478 936 10 

608 คันนายาว ชุมชนริมคลองระหัสพัฒนา 179 310 345 655 9 

609 คันนายาว ชุมชนหลวงวิจิตร 24 64 86 150 7 

610 คันนายาว ชุมชนจินดาบา้รุงพัฒนา 77 212 300 512 7 

611 คันนายาว ชุมชนซอยราอินทรา 83,85 309 595 714 1,309 9 

612 สะพานสูง ชุมชนหมู่ 11 สะพานสูง  
(เกาะดอน) 

118 481 411 892 7 

613 สะพานสูง ชุมชนมสัยิดยา่มีลุ้ลอิบาดะห์ 177 467 593 1,060 9 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

614 สะพานสูง ชุมชนวังหนับอุทิศ 86 314 322 636 7 

615 สะพานสูง ชุมชนซาอาดะห์ 86 150 180 330 7 

616 วังทองหลาง ชุมชนลาดพร้าว 80 แยก 11 278 559 641 1,200 9 

617 วังทองหลาง ชุมชนริมคลองลาดพรา้ว 140 436 420 856 7 

618 วังทองหลาง ชุมชนจันทราสุข 226 657 780 1,437 9 

619 วังทองหลาง ชุมชนลาดพร้าว 91 204 245 270 515 8 

620 วังทองหลาง ชุมชนไดร์ฟอิน 57 172 178 350 7 

621 วังทองหลาง ชุมชนทรัพย์สนิเก่า 427 1,201 1,288 2,489 13 

622 วังทองหลาง ชุมชนทรัพย์สนิใหม่ 385 798 780 1,578 13 

623 วังทองหลาง ชุมชนรามค้าแหง 53 209 535 545 1,080 7 

624 วังทองหลาง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 526 681 819 1,500 15 

625 วังทองหลาง ชุมชนวัดเทพลีลา 204 508 523 1,031 9 

626 วังทองหลาง ชุมชนน้อมเกล้า 153 460 479 939 8 

627 วังทองหลาง ชุมชนสันประเสริฐ 334 790 1,018 1,808 12 

628 วังทองหลาง ชุมชนเก้าพฒันา 31 158 166 324 7 

629 วังทองหลาง ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก 167 460 558 1,018 8 

630 วังทองหลาง ชุมชนร่วมสามัคค ี 128 225 239 464 8 

631 วังทองหลาง ชุมชนคลองพลบัพลา 290 494 516 1,010 7 

632 บางนา ชุมชนตรงข้ามโรงงาน
ธานนิทร ์

103 447 300 747 7 

633 บางนา ชุมชนรุ่งเรือง 125 388 378 766 7 

634 บางนา ชุมชนกลางนา 152 620 378 998 7 

635 บางนา ชุมชนซอยโปษยานนท์ 79 125 275 400 7 

636 บางนา ชุมชนวรรณทอง 40 270 276 546 7 

637 บางนา ชุมชนวัดบางนานอก 173 203 409 612 7 

638 บางนา ชุมชนเจริญรุ่งเรือง 42 237 303 540 7 
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ลำดับ สำนักงานเขต ชื่อชุมชน จำนวน
บ้าน 

ประชากร
ชาย 

ประชากร
หญิง 

รวม
ประชากร 

จำนวน
กรรมการ 

639 ทุ่งครุ ชุมชนใตส้ะพานโซน 1 185 300 400 700 7 

640 บางบอน ชุมชนริมคลองพระยาราช
มนตรี 

80 164 208 372 7 

641 บางบอน ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา 30 184 246 430 7 
  

รวม 125,925 317,157 359,749 676,906 5,199 
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ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ลำดับที่ เขต 
จำนวนอาสาฯ  

ปัจจุบัน 
จำนวนอาสาฯ  

ที่ปฏิบัติงานทั้งปี 
1 คลองเตย 363 218 
2 คลองสาน 187 187 
3 คลองสามวา 431 275 
4 คันนายาว 280 280 
5 จตุจักร 287 287 
6 จอมทอง 266 177 
7 ดอนเมือง 692 692 
8 ดินแดง 79 79 
9 ดุสิต 297 297 
10 ตลิ่งชัน 162 162 
11 ทวีวัฒนา 126 101 
12 ทุ่งครุ 166 137 
13 ธนบุร ี 230 141 
14 บางกะปิ 147 147 
15 บางกอกน้อย 133 121 
16 บางกอกใหญ่ 157 92 
17 บางขนุเทียน 311 262 
18 บางเขน 93 74 
19 บางคอแหลม 167 131 
20 บางแค 215 164 
21 บางซื่อ 238 238 
22 บางนา 200 199 
23 บางบอน 49 38 
24 บางพลัด 232 205 
25 บางรัก 64 60 
26 บึงกุ่ม 293 281 
27 ปทุมวัน 58 58 
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ลำดับที่ เขต 
จำนวนอาสาฯ  

ปัจจุบัน 
จำนวนอาสาฯ  

ที่ปฏิบัติงานทั้งปี 
28 ประเวศ 284 284 
29 ป้อมปราบฯ 79 69 
30 พญาไท 75 75 
31 พระนคร 98 96 
32 พระโขนง 206 203 
33 ภาษีเจริญ 268 268 
34 มีนบรี 410 364 
35 ยานนาวา 119 99 
36 ราชเทวี 110 110 
37 ราษฎร์บูรณะ 129 102 
38 ลาดกระบัง 566 383 
39 ลาดพร้าว 218 135 
40 วังทองหลาง 149 115 
41 วัฒนา 140 125 
42 สะพานสูง 254 254 
43 สาทร 127 124 
44 สายไหม 491 404 
45 สัมพันธวงศ์ 109 68 
46 สวนหลวง 241 237 
47 หนองจอก 495 495 
48 หนองแขม 402 402 
49 หลักสี่ 386 386 
50 ห้วยขวาง 66 29 

 รวม 11,345 9,930 
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ข้อมูลพื้นฐานชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ทำการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

1. ชุมชนซอยแม่เนี้ยว เขตดินแดง 
1.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 2 ได้มีประชาชนยา้ยเขา้มาอยู่กันอย่างหนาแน่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 หรือ 
ประมาณ 50 ปีมาแล้ว ส่วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีที่ดินเป็นของตนเอง 

1.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
1.2.1  ที่ตั้ง: เขตดินแดง 
1.2.2  แผนที่ชุมชน 

 
1.2.3  อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับถนนประชาสงเคราะห์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับซอยประชาสงเคราะห์ 21 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับซอยแม่เนี้ยว แยก 1 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับซอยแม่เนี้ยว แยก 3 

1.2.4  กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเอง 
1.2.5  เจ้าของที่ดิน:  เอกชน 
1.2.6  ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
1.2.7  เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 6.00 ไร่ 
1.2.8  คณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 คน 

1) นายน้อย บัวขาว ประธานกรรมการ 
2) นายจำรัส นบผา รองประธาน 
3) นายประมวล ทองรัศมี เลขานุการ 
4) นายบุญล้อม ขาวหงนา เหรัญญิก 
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5) นายชัยมงคล แถลงกิจ นายทะเบียน 
6) นายจำลอง คงเจริญถิ่น ประชาสัมพันธ์ 
7) นางชวาลาย์ บุบผา กรรมการ 

1.3 ข้อมูลด้านประชากร 
1.3.1 จำนวนครอบครัว 63 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    59 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   59 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน      0 หลัง 

1.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 301 คน  ชาย: 143 คน หญิง: 158 คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย:  4 คน หญิง:  9  คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 16 คน หญิง: 17 คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 28 คน หญิง: 19 คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 70 คน หญิง: 83 คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 25 คน หญิง: 30 คน 

1.3.3 คนพิการ  ชาย:  0 คน หญิง:  0  คน 
1.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา  80 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา  92 คน 
3) จบอาชีวศึกษา  38 คน 
4) จบปริญญาตรี  30 คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี  1  คน 
6) กำลังศึกษา  36 คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา  12 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน  12 คน 

1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
1.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ   20 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 คน 
3) รับจ้าง   32 คน 
4) ค้าขาย   55 คน 
5) ไม่มีงานทำ  83 คน 
6) อ่ืน ๆ   96 คน 

1.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท  4  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท  7  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท 20  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท 14  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท  8  ครัวเรือน 
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6) 25,001 - 30,000 บาท  4  ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป  2  ครัวเรือน 

1.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

1) กองทุนหมู่บ้าน จำนวนสมาชิก 20 คน 
1.6 ข้อมูลด้านสังคม 

1.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 301 คน 
2) ศาสนาอิสลาม    0 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

1.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

1) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนสมาชิก 10 คน 
1.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 

1) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   0 หลัง 
3) บุกรุก   0 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง 59 หลัง 

 
2. ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท 

2.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันของประชาชน มีกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้าน

สภาพแวดล้อมและมีความคิดพื้นฐานที่ต้องการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันทำและได้จด
ทะเบียนเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2536 

2.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
2.2.1  ที่ตั้ง: ซอยราชวิถี 18 ริมคลองสามเสน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
2.2.2  แผนที่ชุมชน 
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2.2.3  อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับที่ดินเอกชน 
ทิศใต้  ติดต่อกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนวัดมะกอกกลางสวน 

2.2.4  กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเองและเช่า 
2.2.5  เจ้าของที่ดิน:  เอกชน 
2.2.6  ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
2.2.7  เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 6.00 ไร่ 
2.2.8  คณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 คน 

1) นายเทพพล เครื่องจันทร์  ประธานกรรมการ 
2) นายประสาน หาญพาณิชกิจ รองประธาน 
3) นางอัจฉราวรรณ เลิศศิริเขต เลขานุการ 
4) น.ส.พร้อมเพรียง เครื่องจันทร์ เหรัญญิก 
5) นายอู๊ด บุญสืบ  นายทะเบียน 
6) นายมนตรี จิตต์แจ่ม  ประชาสัมพันธ์ 
7) นายสุวัณน สำรวยศรี  กรรมการ 

2.3 ข้อมูลด้านประชากร 
2.3.1 จำนวนครอบครัว 98 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    98 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   98 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน      0 หลัง 

2.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 595 คน  ชาย: 323 คน หญิง: 272 คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 33 คน หญิง:  24  คน 
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2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 59 คน หญิง: 55 คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 80 คน หญิง: 63 คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 137 คน  หญิง: 119 คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 14 คน หญิง: 11 คน 

2.3.3 คนพิการ  ชาย:  2 คน หญิง:  3  คน 
2.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา  60 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา  90 คน 
3) จบอาชีวศึกษา  42 คน 
4) จบปริญญาตรี  108 คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี 30  คน 
6) กำลังศึกษา  180 คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา  30 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน  60 คน 

2.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
2.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ   60 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 คน 
3) รับจ้าง   180 คน 
4) ค้าขาย   180 คน 
5) ไม่มีงานทำ  60 คน 
6) อ่ืน ๆ   60 คน 

2.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท    5  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท   20  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท  27  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท  20  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท   14  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท    7 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป   5  ครัวเรือน 

2.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
2.6 ข้อมูลด้านสังคม 

2.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 576 คน 
2) ศาสนาอิสลาม   12 คน 
3) ศาสนาคริสต์   12 คน 
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4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 
2.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น

กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 
1) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนสมาชิก  9 คน 
2) ชมรมผู้สูงอายุ  จำนวนสมาชิก 30 คน 

2.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน    0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   59 หลัง 
3) บุกรุก    0 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง  39 หลัง 
 

3. ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ หมู่ 9 เขตมีนบุรี 
3.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

สมัยก่อนเป็นทุ ่งว่าง ต่อมามีคนใจบุญมอบที่ดินให้กับสำนักพุทธศาสนาดูแล โดยมีนายเลิศ  
เศรษธบุตร เป็นผู้ดำเนินการวางแผนสร้างอาคารและท่าเรือ เพื่อเป็นเส้นทางให้กับผู้ที่เดินทางไปมาระหว่าง
ตลาดสดมีนบุรีไปมหานาคไปแปดริ้ว มีอาคารทีพั่ก ร้านอาหาร ร้านขายของ ทีป่ระชาชนใกล้เคียงมาซ้ือของกัน
ในสมัยก่อน มีการดูแลโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 ชุมชนแห่งนี้ได้จัดให้มี
คณะกรรมการดูแลชุมชน ปัจจุบันพื้นที่พักอาศัยเป็นของสำนักพุทธศาสนา คนในชุมชนอยู่ร่วมกันมารุ่นต่อรุ่น
จนถึงทุกวันนี้ 

3.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
3.2.1 ที่ตั้ง: ซอยรามคำแหง 207 ถนนรามคำแหง 
3.2.2 แผนที่ชุมชน 
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3.2.3 อาณาเขตของชุมชน 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับคลองแสนแสบ 
ทิศใต้  ติดต่อกับถนนรามคำแหง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับคลองสองต้นนุ่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบิ๊กซี รามคำแหง 

3.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: เช่า 
3.2.5 เจ้าของที่ดิน:  รัฐบาล 
3.2.6 หน่วยงาน:  กรมการศาสนา 
3.2.7 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
3.2.8 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 44.20 ไร่ 
3.2.9 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน 

1) นายชาลี ยงยืนขัย   ประธานกรรมการ 
2) นายสมชาย มหานุกลู   รองประธาน 
3) นายสมชาย นกแก้ว   เลขานุการ 
4) นางนภาพร อาชวเจริญ   เหรัญญิก 
5) นายฤทธิ์ศักดิ์ ประวรรณมณตา  นายทะเบียน 
6) น.ส.ศศิพร ฟักแฟง   ประชาสัมพันธ์ 
7) น.ส.รงฟ้า แสนชน   กรรมการ 
8) นายลำพึง รักคุณ   กรรมการ 

3.3 ข้อมูลด้านประชากร 
3.3.1 จำนวนครอบครัว 185 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    184 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   164 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน      20 หลัง 

3.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 727 คน  ชาย: 379  คน หญิง: 348  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 3  คน หญิง: 2   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 20  คน หญิง: 15  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 50  คน หญิง: 30  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 150  คน  หญิง: 150  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 156  คน หญิง: 151  คน 

3.3.3 คนพิการ  ชาย: 1  คน หญิง:  2   คน 
3.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา 300 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 150 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 100 คน 
4) จบปริญญาตรี 20  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี 0   คน 
6) กำลังศึกษา 60  คน 
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7) ไมไ่ด้ศึกษา 10  คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน 6  คน 

3.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
3.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ 10  คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0  คน 
3) รับจ้าง 120 คน 
4) ค้าขาย 150 คน 
5) ไม่มีงานทำ 10  คน 
6) อ่ืน ๆ 0  คน 

3.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท   60  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท   50  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท   0  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท   0  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท    0  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท    0 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป   0  ครัวเรือน 

3.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

1) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนสมาชิก 50 คน  
3.6 ข้อมูลด้านสังคม 

3.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 707 คน 
2) ศาสนาอิสลาม   20 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

3.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

1) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนสมาชิก 50 คน 
2) ชมรมผู้สูงอายุ   

3.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน   164 หลัง 
2) เช่าบ้าน   100 หลัง 
3) บุกรุก   0 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง   0 หลัง 
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4. ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี 
4.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมทางรถไฟทั้งสอง
ฝั่ง ต่อมาทางด่วนท่าเรือ-ดินแดง ตัดผ่านขนานไปกับพื้นที่ข้างทางรถไฟ บ้านที่อยู่ทางทิศใต้ของทางรถไฟจึง
ย้ายไปอยู่ติดชุมชนจารุรัตน์ (ปัจจุบันยุบสภาพชุมชน) ซ่ึงเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่นกัน 
จนกระท่ังถึง ปี พ.ศ. 2539 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ทำทางกลับรถบริเวณใต้ทางด่วนท่าเรือ-ดินแดง 
ซึ่งต้องใช้พื้นที่บริเวณชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันที่อยู่ติดกับชุมชนจารุรัตน์ (ปัจจุบันยุบสภาพชุมชน) และได้
ย้ายชุมชนบริเวณดังกล่าวไปอยู่รวมกับชุมชนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของทางรถไฟ ซึ่งชุมชนนี้อยู่อาศัยมานาน
กว่า 20 ปี 

4.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
4.2.1 ที่ตั้ง: ถนนนิคมมักกะสัน ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อยู่ใกล้สถานีรถไฟมักกะสัน 

และโรงแรมบางกอกพาเลซ 
4.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
4.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับโรงงานรถไฟมักกะสัน 
ทิศใต้  ติดต่อกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับโรงแรมบางกอกพาเลซ 

4.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: บุกรุก 
4.2.5 เจ้าของที่ดิน:  รัฐบาล 
4.2.6 หน่วยงาน:  กรมการรถไฟ 
4.2.7 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
4.2.8 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 18.00 ไร่ 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

357 

 

4.2.9 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 11 คน 
1) นางสุมิตรา วุฒิวารี   ประธานกรรมการ 
2) นายสมคิด แก้งเหง้าศรี   รองประธาน 
3) นายสมบัติ อุปรา    เลขานุการ 
4) นางชนัญธิดา วุฒิวารี    เหรัญญิก 
5) น.ส.จารุวรรณ นิลอ่อน    นายทะเบียน 
6) นางนฎกร มีคำเพรา   ประชาสัมพันธ์ 
7) นางบุญม ีวรรณทวี   กรรมการ 
8) นายจีรพงศ์ สมบรูณ์ยิ่ง   กรรมการ 
9) นายโสภา รินทร์ราช   กรรมการ 
10) นางเกลื่อง แซ่เฮง   กรรมการ 
11) น.ส.อรวรรณ จันทร์ท้าว   กรรมการ 

4.3 ข้อมูลด้านประชากร 
4.3.1 จำนวนครอบครัว 730 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    605 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   305 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน    300 หลัง 

4.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 1,886 คน  ชาย: 914  คน หญิง: 945  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 60  คน หญิง: 70   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 100  คน หญิง: 130  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 132  คน หญิง: 157  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 541  คน  หญิง: 430  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 108  คน หญิง: 158  คน 

4.3.3 คนพิการ  ชาย: 4  คน หญิง: 14  คน 
4.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา 364 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 374 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 550 คน 
4) จบปริญญาตรี 96  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี 6   คน 
6) กำลังศึกษา 327  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา 73  คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน 96  คน 

4.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
4.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ 13  คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35  คน 
3) รับจ้าง 965 คน 
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4) ค้าขาย 233 คน 
5) ไม่มีงานทำ 212  คน 
6) อ่ืน ๆ 468  คน 

4.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท    185  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท    235  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท    205  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท      50  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท   15  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท   15 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป  25  ครัวเรือน 

4.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

1) กลุ่ม/กองทุน ออมทรัพย์ชุมชนเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิก 120 คน  
4.6 ข้อมูลด้านสังคม 

4.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 535 คน 
2) ศาสนาอิสลาม   50 คน 
3) ศาสนาคริสต์   20 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

4.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 
 ไม่มีข้อมูล   

4.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   0 หลัง 
3) บุกรุก   605 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง   0 หลัง 

 
5. ชุมชนพรรณี 1 เขตจตุจักร 

5.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนพรรณี 1 ปลูกบ้านในพ้ืนที่เอกชน พ้ืนที่ส่วนหนึ่งปลูกรุกล้ำคลองทุ่ง มีการรวมตัวจัดตั้งเป็น 

ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบ 
ของกรุงเทพมหานครเมือ่ 15 กรกฎาคม 2542 

5.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
5.2.1 ที่ตั้ง: ถนนนิคมมักกะสัน ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อยู่ใกล้สถานีรถไฟมักกะสัน 

และโรงแรมบางกอกพาเลซ 
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5.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
5.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับคลองทุ่ง 
ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านพักรถไฟ กม.11 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับคอนโดบ้านสวนจตุจักร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนกำแพงเพชร 2 

5.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเอง 
5.2.5 เจ้าของที่ดิน:  เอกชน 
5.2.6 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
5.2.7 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 3.00 ไร่ 
5.2.8 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 6 คน 

1) นางวินิดา ผ่องสอาด  ประธานกรรมการ 
2) นางปัทมา ผ่องนรา  รองประธาน 
3) นางชัชวรรณ จันทรสา  เลขานุการ 
4) นางสาวอรนุช สุขนุช  นายทะเบียน 
5) นางกมลวรรณ ผ่องนรา  ประชาสัมพันธ์ 
6) นายไกรวุฒิ แสงกระจ่าง  กรรมการ 

5.3 ข้อมูลด้านประชากร 
5.3.1 จำนวนครอบครัว 45 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    45 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   45 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน     0 หลัง 
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5.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 180 คน  ชาย: 70  คน หญิง: 110  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 5   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 10  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 15  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 30  คน  หญิง: 50  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 0  คน หญิง: 0  คน 

5.3.3 คนพิการ  ชาย: 0  คน หญิง: 0  คน 
5.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา  60  คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา  45 คน 
3) จบอาชีวศึกษา   5 คน 
4) จบปริญญาตรี 10  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี   0  คน 
6) กำลังศึกษา 36  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา 15  คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน 10  คน 

5.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
5.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ 3  คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4  คน 
3) รับจ้าง 43 คน 
4) ค้าขาย 30 คน 
5) ไม่มีงานทำ 80  คน 
6) อ่ืน ๆ 20  คน 

5.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท       0  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท       5  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท      15  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท      15  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท    0  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท    5 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป   5  ครัวเรือน 

5.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
5.6 ข้อมูลด้านสังคม 

5.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 180 คน 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

361 

 

2) ศาสนาอิสลาม    0 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

5.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 
 ไม่มีข้อมูล   

5.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
5) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
6) เช่าบ้าน   5 หลัง 
7) บุกรุก   10 หลัง 
8) บ้านและที่ดินของตนเอง   30 หลัง 

 
6. ชุมชนตลาดหลักส่ี เขตหลักส่ี 

6.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เนื้อที่ในชุมชนตลาดบางเขตหลักสี่  มีความยาวประมาณ 844 ม. 4 ไร่ 22 ตารางวา ดั้งเดิมเป็น

ตลาด เมื่อประมาณ 80 กว่าปีมาแล้ว ประชากรไม่หนาแน่นเหมือนทุกวันนี้ เมื่อก่อนคลองสวยน้ ำใส สามารถ
นำน้ำจากคลองข้ึนมาใช้ประโยชน์ได้ ปัจจุบันมีประชากร 600 กว่าคน ทำให้ที่อยู่อาศัยแออัด 

6.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
6.2.1 ที่ตั้ง: อยู่ติดกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
6.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
6.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับถนนแจ้งวัฒนะ 
ทิศใต้  ติดต่อกับชุมชนเปรมสุขสันต์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนกำแพงเพชร 6 ตรงข้ามสถานีรถไฟ 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับคลองเปรมประชากร 

6.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: บุกรุก 
6.2.5 เจ้าของที่ดิน:  รัฐบาล 
6.2.6 หน่วยงาน:  กรมธนารักษ์ 
6.2.7 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
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6.2.8 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 4.00 ไร่ 
6.2.9 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 คน 

1) บุญสม ชื่นทิวากร  ประธานกรรมการ 
2) สุมารี ชีวะหิรัญ  รองประธาน 
3) พรอนงค์ ปาลกะวงศ์  เลขานุการ 
4) รัตนา ศิวะเสน  เหรัญญิก 
5) อรวรรณ จันทร์ใหม่  นายทะเบียน 
6) ธัญญลักษณ์ ปาลกะวงษ์  ประชาสัมพันธ์ 
7) สมจิตร โพธศรี  กรรมการ 

6.3 ข้อมูลด้านประชากร 
6.3.1 จำนวนครอบครัว 122 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    122 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   108 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน     14 หลัง 

6.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 180 คน  ชาย: 308  คน หญิง: 140  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 12  คน หญิง: 8   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 9  คน หญิง: 7  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 63  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 234 คน  หญิง: 290  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 13 คน หญิง: 27  คน 

6.3.3 คนพิการ  ชาย: 2  คน หญิง: 3  คน 
6.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา  29  คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 240 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 25 คน 
4) จบปริญญาตรี 10  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี 0  คน 
6) กำลังศึกษา 354  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา 45  คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน 5  คน 

6.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
6.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ 2 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3  คน 
3) รับจ้าง 554 คน 
4) ค้าขาย 15   คน 
5) ไม่มีงานทำ 80  คน 
6) อ่ืน ๆ 0  คน 
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6.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ไม่มีข้อมูล 

6.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
6.6 ข้อมูลด้านสังคม 

6.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 654 คน 
2) ศาสนาอิสลาม    0 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

6.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 
 ไม่มีข้อมูล   

6.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   0 หลัง 
3) บุกรุก   135 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง   3 หลัง 

 
7. ชุมชนลำสาลี เขตบางกะปิ 

7.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนลำสาลีแบ่งแยกและกำหนดเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 

2547 เดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งสองฝั่งถนนกรุงเทพกรีฑา ทำให้ไม่สามารถดูแล
ประชาชนในชุมชนได้ทั่วถึง จึงขอแบ่งแยกเป็น 2 ชุมชน คือ ชุมชนลำสาลีและชุมชนลำสาลีพัฒนา โดยใช้ถนน
กรุงเทพกรีฑาเป็นแนวเขตชุมชน ฝั่งขวาของถนนกรุงเทพกรีฑาเป็นชุมชนลำสาลี มีทางเดินริมคลองหัวหมาก
เป็นทางสัญจรหลักในชุมชน 

7.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
7.2.1 ที่ตั้ง: อยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา ตั้งแต่ซอยกรุงเทพกรีฑา 2-8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 

2-16 ซอยศรีนครินทร์ 5 และ 7 แยก 2 และ 4 
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7.2.2 แผนที่ชุมชน 
 

 
7.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับถนนกรุงเทพกรีฑา 
ทิศใต้  ติดต่อกับคลองกะจะ (เขตสวนหลวง) 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนศรีนครินทร์ 

7.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเองและเช่า 
7.2.5 เจ้าของที่ดิน:  เอกชน 
7.2.6 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
7.2.7 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 250.00 ไร่ 
7.2.8 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 8 คน 

1) นางจินดา พาสีเขตต์  ประธานกรรมการ 
2) นายประมวล บุญมาเลิศ  รองประธาน 
3) นางสาวลัดดา ศรีสะอาด  รองประธาน 
4) นางสมจิต ซอหะขัน  เลขานุการ 
5) นางวนิดา นาคนาวา  เหรัญญิก 
6) นายอำนวย อิสมาแอล  นายทะเบียน 
7) นางอุมาพร หวังไชยะ   ประชาสัมพันธ์ 
8) นางไดหนับ ทองอ่อน  กรรมการ 

7.3 ข้อมูลด้านประชากร 
7.3.1 จำนวนครอบครัว 415 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    407 หลัง 
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- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   407 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน       0 หลัง 

7.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 1,135 คน  ชาย: 400  คน หญิง: 735  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 15  คน หญิง: 20   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 65  คน หญิง: 95  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 76  คน หญิง: 127  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 110  คน  หญิง: 270  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 134  คน หญิง: 223 คน 

7.3.3 คนพิการ  ชาย: 4  คน หญิง: 3 คน 
7.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา  249 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 260 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 245 คน 
4) จบปริญญาตรี 156  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี    5  คน 
6) กำลังศึกษา 167  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา  18 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน  35 คน 

7.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
7.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ  18  คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  20  คน 
3) รับจ้าง 923 คน 
4) ค้าขาย 120 คน 
5) ไม่มีงานทำ  24 คน 
6) อ่ืน ๆ  30  คน 

7.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท       0  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท      21  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท      54  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท     257  ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท   28  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท   25 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป  30  ครัวเรือน 

7.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
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7.6 ข้อมูลด้านสังคม 
7.6.1 การนับถือศาสนา 

1) ศาสนาพุทธ 868 คน 
2) ศาสนาอิสลาม 267 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

7.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

1) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนสมาชิก 100 คน   
7.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 

1) เช่าที่ดิน   10 หลัง 
2) เช่าบ้าน   62 หลัง 
3) บุกรุก   20 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง 315 หลัง 
 

8. ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร เขตบึงกุ่ม 
8.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2535 
เป็นชุมชนเมืองแออัด มีเนื้อที่ 12 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นบ้านและที่ดินของตนเอง มีจำนวนบ้านอยู่อาศัย 76 หลังคา
เรือน ประชากรประมาณ 166 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป การศึกษาส่วน
ใหญ่ จบระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ย 3,000-41,000 บาท/ครอบครัว/เดือน 

8.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
8.2.1 ที่ตั้ง: ถนนรามอินทรา แชวงนวลจันทร์ อยู่ใกล้โรงเรียนสายอักษร 
8.2.2 แผนที่ชุมชน 
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8.2.3 อาณาเขตของชุมชน 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับตลาดนัดเลียบทางด่วน 
ทิศใต้  ติดต่อกับหมู่บ้านเสริมศิริ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนรามอินทรา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับสะพานเลียบทางด่วน 

8.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเองและเช่า 
8.2.5 เจ้าของที่ดิน:  เอกชน 
8.2.6 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
8.2.7 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 12.00 ไร่ 
8.2.8 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 คน 

1) นางมนต์สุภา ทองเหลือง  ประธานกรรมการ 
2) นายนพดล พ่ึงสัตย์  รองประธาน 
3) น.ส.สุรีรัตน์ เมืองแก้ว  เลขานุการ 
4) นางสาวิไลรัตน์ มหิงษา  เหรัญญิก 
5) น.ส.เพียงฤทัย ดงสักเทียะ  นายทะเบียน 
6) น.ส.อ้อย เผือกหอม  ประชาสัมพันธ์ 
7) น.ส.ชนานันท์ ชัยชนะ  กรรมการ 

8.3 ข้อมูลด้านประชากร 
8.3.1 จำนวนครอบครัว 76 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    76 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   76 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน       0 หลัง 

8.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 166 คน  ชาย: 94  คน หญิง: 72  คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 5  คน หญิง: 4   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 11  คน หญิง: 8  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 22  คน หญิง: 31  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 43  คน  หญิง: 13  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 13  คน หญิง: 16 คน 

8.3.3 คนพิการ  ชาย: 1  คน หญิง: 0 คน 
8.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา 16 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 22 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 15 คน 
4) จบปริญญาตรี 18  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี  14  คน 
6) กำลังศึกษา  69  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา   3 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน   9 คน 
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8.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
8.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ  3 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  5 คน 
3) รับจ้าง 95 คน 
4) ค้าขาย 23 คน 
5) ไม่มีงานทำ 10 คน 
6) อ่ืน ๆ 30  คน 

8.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท      45  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท      11  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท       6  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท       6 ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท    2  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท    6 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป   0  ครัวเรือน 

8.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
8.6 ข้อมูลด้านสังคม 

8.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 166 คน 
2) ศาสนาอิสลาม    0 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

8.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

ไม่มีข้อมูล  
8.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 

1) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   0 หลัง 
3) บุกรุก   0 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง 76 หลัง 

 
9. ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย 

9.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เป็นชุมชนด้ังเดิมซึ่งอยู่อาศัยสืบต่อกันมานานแล้วได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นในปี 2536 สภาพ

โดยทั่วไปของชุมชนเป็นอาคารตึกแถวและบ้านไม้ 2 ชั้น เมื่อปี  2510 กรมธนารักษ์ได้ยกที่ดินบริเวณโคนต้น
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โพธิ์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช แต่โรงพยาบาลศิริราชยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นคนดั้งเดิม 60% นอกนั้นเป็นคนต่างจังหวัด ได้แก่คนภาคอีสานที่มาเช่าหอพักเพ่ือศึกษาต่อ 

9.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
9.2.1 ที ่ต ั ้ง : ซอยวังหลัง (ซอยอรุณอมรินทร์ 22) ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง ศิร ิราช เขต 

บางกอกน้อย 
9.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
9.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับถนนพรานนก 
ทิศใต้  ติดต่อกับตรอกศาลาต้นจันทร์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนอรุณอมรินทร์ 

9.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: ตนเองและเช่า 
9.2.5 เจ้าของที่ดิน:  สำนักงานทรัพยสินฯ โรงพยาบาลศิริราช  
9.2.6 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
9.2.7 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 50.00 ไร่ 
9.2.8 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 14 คน 

1) นายบัญชา เทียนศิริ  ประธานกรรมการ 
2) นายวิวัฒน์ เตชะพีรพาบีช  รองประธาน 
3) นางสุวรรณา ธีระวงศ์  รองประธาน 
4) นางสมจิตร วรรณธนศิลป์  รองประธาน 
5) น.อ.โพยม คงโกคา   รองประธาน 
6) นายสมศักดิ์ แก้วล้อม  รองประธาน 
7) น.ส.หฤษฎ์ นิทธ์นฤนาท  เลขานุการ 
8) นายสุธี สุทธิลัย  เหรัญญิก 
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9) นายสุทิน อินบางยา  นายทะเบียน 
10) นางภัทราวัณย์ วงศ์วัฒนะ ประชาสัมพันธ์ 
11) นางสมปอง สิวิริยะกุล  กรรมการ 
12) น.ส.อรสา ด่านถาวรสุริยะ กรรมการ 
13) นายชาตรี วีระวิริยะพิทักษ์ กรรมการ 
14) นายสรภัส วรงศ์วัชร ์  กรรมการ 

9.3 ข้อมูลด้านประชากร 
9.3.1 จำนวนครอบครัว 600 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    509 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   509 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน       0 หลัง 

9.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 3,800 คน  ชาย: 1,810 คน หญิง: 1,990 คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 46  คน หญิง: 24   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 85  คน หญิง: 64  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 577  คน หญิง: 650  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 800  คน  หญิง: 823  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 302  คน หญิง: 429 คน 

9.3.3 คนพิการ  ชาย: 2  คน หญิง: 3 คน 
9.4 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา 900 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา 820 คน 
3) จบอาชีวศึกษา 380 คน 
4) จบปริญญาตรี 630  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี 220  คน 
6) กำลังศึกษา 567  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา 230 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน   53 คน 

9.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
9.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ  409 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 227 คน 
3) รับจ้าง 1,052 คน 
4) ค้าขาย 1,200 คน 
5) ไม่มีงานทำ 62 คน 
6) อ่ืน ๆ 850  คน 

9.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท       0  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท      20  ครัวเรือน 
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3) 10,001 - 15,000 บาท      22  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท      36 ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท   66  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท    240 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป    220  ครัวเรือน 

9.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
9.6 ข้อมูลด้านสังคม 

9.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 3,712 คน 
2) ศาสนาอิสลาม  15 คน 
3) ศาสนาคริสต์  73 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

9.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ เน้น
กิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

1) ชมรมผู้สูงอายุ  จำนวนสมาชิก 120 คน 
2) กองทุนแม่ของแผ่นดิน  จำนวนสมาชิก 100 คน  

9.7 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน    98 หลัง 
2) เช่าบ้าน   207 หลัง 
3) บุกรุก      1 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง  203 หลัง 

 
10. ชุมชนวัดดวงแข เขตปทุมวัน 

10.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
มีชาวบ้านอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนนี้เป็นเวลา 100 กว่าปีมาแล้ว และมีการ

ทำมาหากินบนพื้นที่จนสามารถรวมตัวและจัดตั้งให้เกิดเป็นชุมชน ด้วยความสามัคคีจึงทำให้สำนักงานเขต  
ปทุมวันได้จัดตั้งเป็นชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 ลำดับที่ 
15 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2547 โดยมีกรรมการชุมชนครั้งแรกได้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2548 โดยมีภาคีเครือข่าย
จากมูลนิธ ิเพี ่อการพัฒนาเด็ก (ศูนย์ว ัดดวงแข) สำนักงานเขตปทุมวันและศูนย์บริการสาธารณสุข 5 
จุฬาลงกรณ์ ที่ช่วยพัฒนาชุมชนมาตลอด 13 ปี 

10.2  ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
10.2.1 ที่ตั้ง: หลังวัดดวงแข ถนนจรัสเมีอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
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10.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
10.2.3 อาณาเขตของชุมชน 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับถนนจรัสเมือง 
ทิศใต้  ติดต่อกับถนนเจริญเมือง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนจารุเมือง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับถนนรองเมือง สถานีหัวลำโพง 

10.2.4 กรรมสิทธิ์ที่ดิน: เช่า 
10.2.5 เจ้าของที่ดิน: รัฐบาล 
10.2.6 หน่วยงาน:  กรมการศาสนา  
10.2.7 ประเภทชุมชน:  ชุมชนเมืองแออัด 
10.2.8 เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 3.00 ไร่ 
10.2.9 คณะกรรมการชุมชน จำนวน 7 คน 

1) นางกาญจนา คำรื่น  ประธานกรรมการ 
2) นางยุพิน พุฒิเทศ  รองประธาน 
3) นายวิรัช มาดหมาย  เลขานุการ 
4) น.ส.อรวี เข็มนาค  เหรัญญิก 
5) น.ส.วลัยา ผาดผ่อง  นายทะเบียน 
6) นางเตือนใจ บุญทรัพย์   ประชาสัมพันธ์ 
7) นางทวิา บุญรักษ์  กรรมการ 

10.3  ข้อมูลด้านประชากร 
10.3.1 จำนวนครอบครัว 139 ครอบครัว 

- จำนวนบ้านทั้งหมด    80 หลัง 
- จำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้าน   70 หลัง 
- จำนวนบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน    10 หลัง 
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10.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 410 คน  ชาย: 190 คน หญิง: 220 คน 
1) แรกเกิด-6 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 20   คน 
2) อายุ 7-15 ปี  ชาย: 10  คน หญิง: 24  คน 
3) อายุ 16-25 ปี  ชาย: 8  คน หญิง: 10  คน 
4) อายุ 26-60 ปี  ชาย: 147  คน  หญิง: 143  คน 
5) อายุ 60 ปีขึ้นไป  ชาย: 15  คน หญิง: 22 คน 

10.3.3 คนพิการ  ชาย: 0  คน หญิง: 0 คน 
10.4  ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 

1) จบชั้นประถมศึกษา 283 คน 
2) จบชั้นมัธยมศึกษา  15 คน 
3) จบอาชีวศึกษา  10 คน 
4) จบปริญญาตรี  10  คน 
5) จบสูงกว่าปริญญาตรี   7  คน 
6) กำลังศึกษา  20  คน 
7) ไมไ่ด้ศึกษา  50 คน 
8) เด็กก่อนวัยเรียน  15 คน 

10.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
10.5.1 การประกอบอาชีพ 

1) รับราชการ    0 คน 
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   0 คน 
3) รับจ้าง 160 คน 
4) ค้าขาย 150 คน 
5) ไม่มีงานทำ 100 คน 
6) อ่ืน ๆ   0  คน 

10.5.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
1) ต่ำกว่า 5,000 บาท       0  ครัวเรือน 
2) 5,000 - 10,000 บาท     150  ครัวเรือน 
3) 10,001 - 15,000 บาท     200  ครัวเรือน 
4) 15,001 - 20,000 บาท      60 ครัวเรือน 
5) 20,001 - 25,000 บาท    0  ครัวเรือน 
6) 25,001 - 30,000 บาท       0 ครัวเรือน 
7) 30,001 บาทขึ้นไป       0  ครัวเรือน 

10.5.3 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

ไม่มีข้อมูล 
10.6  ข้อมูลด้านสังคม 

10.6.1 การนับถือศาสนา 
1) ศาสนาพุทธ 410 คน 
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2) ศาสนาอิสลาม    0 คน 
3) ศาสนาคริสต์    0 คน 
4) ศาสนาอื่น ๆ    0 คน 

10.6.2 การรวมกลุ่มทางสังคม (กลุ่มกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิ/กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ 
เน้นกิจกรรมทางสังคม สวัสดิการ การช่วยเหลือกันทางสังคม) 

1) สภาเด็กและเยาวชนเขตปทุมวัน จำนวนสมาชิก 5 คน 
2) กองทุนแม่ของแผ่นดิน   

10.7  ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
1) เช่าที่ดิน   0 หลัง 
2) เช่าบ้าน   0 หลัง 
3) บุกรุก   80 หลัง 
4) บ้านและที่ดินของตนเอง   0 หลัง 
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จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ชุมชนทิพย์เนตร 
1.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

เป็นชุมชนแรกที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 ราษฎรจากหลายพื้นที่ได้
อพยพเข้ามาอาศัย ส่วนใหญ่อพยพมาจากย่านสันป่าข่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เดิมเป็นป่าไผ่ทองกวาว ผู้คนไม่
กล้าเข้ามาอาศัยอยู่เพราะเป็นป่ารกและติดกับป่าช้าประตูหายยา ที่ดินปัจจุบันเป็นที่ของเทศบาลบางส่วนมี
จำนวนพื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน และเป็นที่ราชพัสดุกับกรมศิลปากรอีกบางส่วน ประมาณ 21 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ ค้าขาย รับราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
1.2.1 ที่ตั้ง: ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
1.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
1.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยวชั้นเดียวสร้างชิดติดกัน บางหลังมีสภาพ

ทรุดโทรม 
1.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
1.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 8 คน 

1) สต.ทองคำ มิ่งตระกูล  ประธานกรรมการ 
2) นายปราโมทย์     
3) นางสมจิตร ปัญญา  
4) นางเรณู พรมสาย  
5) นายศรีนวล แสงมณี   
6) นางสมจิตร ยมยัน    
7) นางไพลิน ยมยัน    
8) น.ส.ปาริชาติ โปธา  

1.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: ไม่มีข้อมูล 
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1.3 ข้อมูลด้านประชากร 
1.3.1 จำนวนครัวเรือน 326 ครัวเรือน 
1.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 860 คน  ชาย: 407  คน หญิง: 453  คน 
1.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: ไม่มีข้อมูล 
1.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 20 คน 

1.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนมีรายได้พอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
1.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนทิพย์เนตร 

1.5 ข้อมูลด้านสังคม  
1.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

สวนกาญจนาภิเษก ตลาดพระทิพย์เนตร สวนสาธารณะป้อมหายยา 
1.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

เทศบาล มูลนิธิศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิบ้านเติมฝัน กองทุนเงินล้าน 

 

2. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 
2.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

แต่เดิมหมู่บ้านหัวฝายผู้คนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาและทำสวน ต่อมาได้มีการก่อสร้างวัดหัวฝาย
ขึ้นมีอายุกว่า 150 ปี ซึ่งวัดนี้ถือเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ในหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการวัด 
แต่ละสมัยเป็นผู ้ดำเนินการ ต่อมาเมื ่อความเจริญก้าวเข้ามาสู ่หมู ่บ้านหัว ฝาย ทางสมาชิกหมู ่บ้านได้
ปรึกษาหารือกันในการจัดตั้งเป็นชุมชนศรัทธาวัดหัวฝายขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่
เป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งเป็นชุมชน มีนายบุญชู ขันธนันต์ชัย เป็นประธานชุมชนคนแรก ถัดมาคือ  นายบุญยิ่ง  
ภู่น้อย และนายน้อย สุริยา ตามลำดับ ต่อมาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แบ่งออกเป็น 4 แขวง เพ่ือสะดวกในการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นง่ายขึ้น เมื่อคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง จึงมีการคัดเลือกคณะกรรมชุดใหม่ขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2534 โดยเลือกนายประทีป บุญหมั้น เป็นประธานชุมชนจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
2.2.1 ที่ตั้ง: บริเวณข้างวัดหัวฝาย ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 2528 
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2.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
2.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยว 2 ชั้น สร้างชิดติดกัน 
2.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
2.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 7 คน 

1) นายปรีชา ทาสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
2) นางลำดวน มาทิพย์     
3) นางพิมพ์วลัย สุริยา    
4) น.ส.อุษณีย์ แก้วคำมูล    
5) นายสมจิตร ทาชมภู   
6) นางรุ่งนภา เมืองใจ    
7) นายเอกสิทธิ์ เกษมกิติอริยกุล    

2.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: จำนวน 1 คน 
1) นางหมี่รุ พิงหม่ากู่   

2.3 ข้อมูลด้านประชากร 
2.3.1 จำนวนครัวเรือน 706 ครัวเรือน 
2.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 1,487 คน  ชาย: 677  คน หญิง: 810  คน 
2.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: ไม่มีข้อมูล 
2.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 17 คน 

2.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนมีรายได้ลดลงมาก บางส่วนตกงาน 
2.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย และกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 

2.5 ข้อมูลด้านสังคม  
2.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

วัดหัวฝาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ สำนักงานแขวงเม็งราย สำนักงาน
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ประชาสัมพันธ์เขต 3 ตลาดต้นพะยอม 2 สุสานช้างคลาน 
2.5.2 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิกวางตุ้งเชียงใหม่ ส.ท.แขวงเม็งราย กลุ่มนครพิงค์ 
2.5.3 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิกวางตุ้งเชียงใหม่ กลุ่มนครพิงค์ 
 
3. ชุมชนแม่ขิง 

3.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เดิมเป็นสันนารูปลักษณะคล้ายเรือสำเภาล้อมรอบด้วยทุ่งนา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย 

3.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
3.2.1 ที่ตั้ง: ถนนศรีจันทร์ดร ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 2531 
3.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
3.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยว 2 ชั้น 
3.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
3.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 10 คน 

1) นายสุรพล แก้วประเทศ  ประธานกรรมการ 
3.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: จำนวน 5 คน 

1) นายวัชรินทร์ ภู่ระย้า   
2) นายเดช ภูเขียว   
3) น.ส.สมศรี ไชยคำ   
4) นางธนพร กิติบุตร   
5) น.ส.กฤษณา กองคำ   

3.3 ข้อมูลด้านประชากร 
3.3.1 จำนวนครัวเรือน 139 ครัวเรือน 
3.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 393 คน  ชาย: 195  คน หญิง: 198  คน 
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3.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 10 คน 
3.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 15 คน 

3.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนมีรายได้ต่ำจนถึงปานกลาง  
3.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนแม่ขิง 

3.5 ข้อมูลด้านสังคม  
3.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 เชียงใหม่  สำนักงาน
แขวงเม็งราย  โรงพยาบาลแม่และเด็ก  สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่  สถานีวิทยุกระจายเสียงเชียงใหม่ 

3.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

กลุ่ม อสม. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนแม่ขิง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี 
3.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

 เครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ 
3.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

สมาคมแต้จิ๋วเชียงใหม่ องค์กรสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชนภาคเหนือ สมาคมฮากกา 
สมาคมกวางตุ้งเชียงใหม่ 
 
4. ชุมชนบวกหาด 

4.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีขนาดเล็ก แต่เดิมมีประมาณ 30 หลังคาเรือน อยู่ติดกับสวนสาธารณะหนอง

บวกหาด เป็นที่ลุ่ม พอถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังประมาณ 1 เมตร เนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ ต่อมาปี พ.ศ. 
2546 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมทางระบายน้ำ ทำให้การคมนาคมสะดวกและมี
สมาชิกของชุมชนหนองบวกหาดเพ่ิมมากข้ึน 

4.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
4.2.1 ที่ตั้ง: ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 2539 
4.2.2 แผนที่ชุมชน 
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4.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยว ชั้นเดียวและ 2 ชั้น 
4.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
4.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นายมานิตย์ ปัญญาวุฒิ  ประธานกรรมการ 
2) นางเกษนีย์ ปัญญาวุฒิ  รองประธาน   
3) นางชนิทา ปัญญาน้อย  เลขานุการ 
4) นางพรภัทรวรรธณ์ ปัญญาศรี เหรัญญิก 
5) นางนิภา อุปเพชร  ประชาสัมพันธ์ 
6) นายสัญญา ปัญญาน้อย  ปฏิคม 
7) น.ส.เกษดา ไชยขันธ์  กรรมการ  
8) น.ส.ณัฐสินี ชัยเจริญ  กรรมการ 
9) นางกำพร ไชยขันธ์  กรรมการ 

4.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: ไม่มีข้อมูล  
4.3 ข้อมูลด้านประชากร 

4.3.1 จำนวนครัวเรือน 251 ครัวเรือน 
4.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 633 คน  ชาย: 294  คน หญิง: 339  คน 
4.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 7 คน 
4.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 7 คน 

4.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: ชุมชนบวกหาดมีสภาพเศรษฐกิจปานกลาง คนในอาศัยเงินเดือนเป็น
หลัก มีรายได้ 8,000–40,000 บาทต่อเดือน 

4.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

กองทุนหมู่บ้านชุมชนบวกหาด 
4.5 ข้อมูลด้านสังคม  

4.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 
- วัดพวกหงส์ มีเจดีย์โบราณอายุ 700 ปี ชื่อ “เจดีย์ศรีพวกหงส์” 
- วัดพระเจ้าเม็งราย มีพระคำคิง พระโบราณอายุ 700 ปี 
- อนุสาวรีย์พระเจ้าเม็งรายตั้งอยู่ในวัดพระเจ้าเม็งราย 
- สวนสาธารณะบวกหาด 

4.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มป้องกันควาสงบสุขและป้องกันอาชญากรรม 

4.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ สถานีตำรวจภาค 5 

4.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 
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5. ชุมชนขนส่ง ซอย 9 
5.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

หมู่บ้านนี้เมื่อก่อนเรียกว่า หมู่บ้านริมปิง หรือหมู่บ้านเหมืองซุ่ม เนื่องจากมีลำเหมืองผ่านหมู่บ้าน
หลายสาย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ชุมชนตั้งอยู่เลขท่ี 22 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 
9 ต่อมาทางภาครัฐ ได้จัดตั้งกรมการขนส่งทางบกข้ึนที่ปากซอยถนนเชียงใหม่-ลำพูน ชาวบ้านจึงเรียกว่าขนส่ง
ซอย 9 จนติดปาก ในปี พ.ศ. 2514 ชาวบ้านได้เข้ามาบุกรุกอยู่ตามลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ต่อมามี
ชาวบ้านคนไทยเชื้อสายมุสลิมที่ถูกไล่ที่อยู่จากย่านช้างคลานมาสมทบอยู่ด้วย ชุมชนจึงมีความหลากหลายของ
ผู้นับถือศาสนา และในปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งเป็นชุมชนโดยใช้ชื่อชุมชนว่า ชุมชนขนส่ง ซอย 9 อย่างไม่เป็น
ทางการ ต่อในปี พ.ศ. 2542 ชาวบ้านได้ร้องขอให้ทางเทศบาลฯ จัดตั้งเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยจัดตั้งที่
ทำการชุมชนชั่วคราวที่บ้านเลขท่ี 22 ซอย 9 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 

5.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน  
5.2.1 ที่ตั้ง: ขนส่งซอย 9 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต. วัดเกต อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 

2542 
5.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
5.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ 
5.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
5.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นางจันจิรา ไคร้มูล  ประธานกรรมการ 
5.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: จำนวน 9 คน 

1) จันจิรา ไคร้มูล  
2) สมศรี โปธา 
3) เกศรา ดวงเดชา 
4) นพพร ใบนานา 

5) จิตนา ลาภเจริญ 

6) สุทัศน์ สมเกตุ 
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7) อำพร ทองจันทร์เทพ 

8) ธงชัย ทุนเดช 

9) พวงเพชร แก้วเรือง   

5.3 ข้อมูลด้านประชากร 
5.3.1 จำนวนครัวเรือน 193 ครัวเรือน 
5.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 529 คน  ชาย: 251  คน หญิง: 278  คน 
5.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 30 คน 
5.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 13 คน 

5.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
5.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนชุมชนขนส่ง ซอย 9 และกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนขนส่ง ซอย 9 

5.5 ข้อมูลด้านสังคม  
5.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 
5.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

5.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

เทศบาลนครเชียงใหม่ 
5.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิหมู่บ้านเติมฝัน 

 
6. ชุมชน 5 ธันวา 

6.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
จัดตั้งโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ชาวชุมชน 5 ธันวา มี

ปณิธานร่วมกันว่า จะปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากแหล่งเสื่อมโทรมให้ดีขึ ้น เพื่อถวายเป็นราช
สักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติทุกปี จนได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2541  

6.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
6.2.1 ที่ตั้ง: เลขที่ 43 ซอย 7 ถนนวัวลาย ต. หายยา อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 2531 
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6.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
6.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยวชั้นเดี่ยวสร้างชิดติดกัน บางหลังมีสภาพ

ทรุดโทรม 
6.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
6.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นายเป็ง สมณา  ประธานกรรมการ 
6.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: จำนวน 1 คน 

1) นายเป็ง สมณา 
6.3 ข้อมูลด้านประชากร 

6.3.1 จำนวนครัวเรือน 113 ครัวเรือน 
6.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 326 คน  ชาย: 158  คน หญิง: 168  คน 
6.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 28 คน 
6.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 19 คน 

6.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย มีรายได้
ปานกลาง 

6.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 

กองทุนหมู่บ้านชุมชน 5 ธันวา กองทุนเงินล้าน กองทุนสาธารณประโยชน์ กองทุนสตรี กองทุนผู้
พิการ 

6.5 ข้อมูลด้านสังคม  
6.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

ลานเอนกประสงค์บนกำแพงดินในชุมชน ศาลาชุมชน 2 หลัง 
6.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเยาวชน 

6.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 
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มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ มูลนิธิบ้านเติมฝัน มูลนิธิบ้านรักษ์ไทย อบจ. เทศบาลนคร
เชียงใหม่ สมาคมฮักกา 

6.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

มูลนิธิบ้านเติมฝัน มูลนิธิบ้านรักษ์ไทย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
7. ชุมชนศาลาแดง 

3.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นสุสานสาหรับฝังศพคนทั่วไป ส่วนฝั่งตรงข้าม (บริเวณที่ตั้ง ชุมชน) เป็นที่ฝัง

ศพพระ ปัจจุบันยังคงเห็นกู่สำหรับเก็บอัฐิคนในตระกูล “ณ เชียงใหม่” อยู่ภายในบริเวณชุมชนโดยรอบ “กู่” 
7.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 

7.2.1 ที่ตั้ง: ตรงข้ามสุสานหายยา ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่ทราบปีที่จัดตั้ง 
7.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
7.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน สร้างชิดติดกัน บางหลังมีสภาพทรุดโทรม 

และอาคารพาณิชย์ 
7.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
7.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นางชนิดาภา คิดอ่าน  ประธานกรรมการ 
2) นางจตุพร วิชัยยา   
3) นายพ่วง คำปัญญา   
4) นายวิโรจน์ ธรรมรัตน์   
5) นางวันเพ็ญ กันทวิโร 
6) นางบัวแก้ว บุญเมือง   
7) น.ส.สายทอง ยอดคำปัน   
8) นางปิ่นทอง ไชยเทพ   

7.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: ไม่มีข้อมูล 
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7.3 ข้อมูลด้านประชากร 
7.3.1 จำนวนครัวเรือน 400 ครัวเรือน 
7.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 790 คน  ชาย: 356  คน หญิง: 434  คน 
7.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 9 คน 
7.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 18 คน 

7.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย อาชีพอิสระ 
7.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนศาลาแดง กองทุนเงินล้าน กองทุนประชารัฐ 

7.5 ข้อมูลด้านสังคม  
7.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ห้องสมุดประชาชน สุสานหายยา 

7.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

7.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

อบจ. มูลนิธิ 
7.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

 
8. ชุมชนป่าห้า 

8.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนป่าห้าเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เดิมชุมชนนี้เป็นป่าห้ามีไม้ไผ่ ไม้เหนียง ไม้ตึง  ฯลฯ ทางเดิน

เป็นทางเกวียนแคบ ๆ ต่อมาชาวบ้านเริ่มแผ้วถางป่าพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ เริ่มเป็นหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านป่า
ห้า โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านคอยดูแล ต่อมาเทศบาลได้ขยายเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้หมู่บ้านป่าห้าเข้ามา
อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ลักษณะของชุมชนป่าห้าแตกต่างจากชุมชนอื่น  ๆ ในเขตเทศบาล คือ 
ประชาชนยังมีวิถีชีวิตและการทำมาหากินที่สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ เช่น การหาของป่า หน่อไม้ เห็ด หา
ปลาตามลำน้ำอยู่บ้างบางส่วน และอีกส่วนก็มีวิถีชีวิตการทำมาหากินแบบคนในสังคมเมือง ดังนั้น ชุมชนป่าห้า
จึงถูกมองว่าเป็นชุมชนชายขอบ กล่าวคือ มีวิถีชีวิตแบบชนบทกึ่งเมือง ลักษณะที่สำคัญของชุมชนอีกประการ
หนึ่ง คือ มีระบบความสัมพันธ์กันแบบญาติพ่ีน้อง มีความสนิทสนมรู้จักกันทั้งชุมชน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันเหมือนพี่ช่วยน้อง ชุมชนจึงมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก 
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนป่าห้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 

8.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
8.2.1 ที่ตั้ง: ถนนห้วยแก้ว และถนนคันคลอง ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดตั้งปี พ.ศ. 2537 
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8.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
8.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน และอาคารพาณิชย์ 
8.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
8.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นายบุญธรรม อินทร์กุนะ ประธานกรรมการ 
8.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: ไม่มีข้อมูล   

8.3 ข้อมูลด้านประชากร 
8.3.1 จำนวนครัวเรือน 985 ครัวเรือน 
8.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 1,658 คน  ชาย: 741  คน หญิง: 917  คน 
8.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: 9 คน 
8.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 22 คน 

8.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: ชุมชนอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จึงค่อนข้างที่จะมีรายได้กันทุกครัวเรือน 
8.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนป่าห้า กองทุนร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุน SML 

8.5 ข้อมูลด้านสังคม  
8.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

วัดประทานพร ศาลพ่อปู่จั๋น โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 
8.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่ม อสม. 
8.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

8.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 
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9. ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม 
9.1  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

เดิมชุมชนนี้ตั้งอยู่ในแนวกำแพงเมืองชั้นนอก ตรงประตูที่จะนำนักโทษไปยังแดนประหาร บริเวณนี้
จะมีต้นตาล 3 ต้น ประตูนี้มีชื่อว่า ประตูก้อม ในช่วงแรกที่มีชาวบ้านมาอยู่อาศัย บริเวณนี้เป็นป่าละเมาะ มี
คลองแม่ข่าไหลผ่าน ชาวบ้านได้อาศัยน้ำในลำคลองดื่มกิน ต่อมามีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้น ทำให้
ลำคลองตื้นเขินไม่สามารถดื่มกินได้ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวชุมชนมีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ขับรถสามล้อรับจ้าง 

9.2 ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
9.2.1 ที่ตั ้ง: ถนนสุริวงศ์ และถนนประชาสัมพันธ์ ต.หายยา และ ต.ช้างคลาน อ. เมือง จ.

เชียงใหม่ ไม่ทราบปีที่จัดตั้ง 
9.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
9.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูนเดี่ยวชั้นเดี่ยวสร้างชิดติดกัน บางหลังมีสภาพ

ทรุดโทรม 
9.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
9.2.5 คณะกรรมการชุมชน: จำนวน 9 คน 

1) นายวิง มีเดช  ประธานกรรมการ 
2) นายสมศักดิ์ สุภา     รองประธาน 
3) น.ส.ณัฐชา  เลขานุการ 
4) น.ส.รัตนา บุญยรัตน์     เหรัญญิก 
5) นายบรรเจิด รัตนะมะลิกุล   ประชาสัมพันธ์ 
6) นายอาทิตย์ วงศ์จักร     กรรมการ 
7) นายเสน สุวรรณเลิศ  กรรมการ 
8) น.ส.สชุาดา กองทอง     กรรมการ 
9) นายก้าน เสาร์ยา  กรรมการ 

9.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: จำนวน 2 คน 
1) น.ส.ศรีจันทร์ ห่านเกษตร 
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2) น.ส.รัตนา บุญยรัตน ์   
9.3 ข้อมูลด้านประชากร 

9.3.1 จำนวนครัวเรือน 346 ครัวเรือน 
9.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 1,281 คน  ชาย: 624  คน หญิง: 657  คน 
9.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: ไม่มีข้อมูล 
9.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: 29 คน 

9.4 สภาพเศรษฐกิจและรายได้: คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
9.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการแก้ปัญหา

ทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนหมู่บ้านชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนฟ้าใหม่ 

9.5 ข้อมูลด้านสังคม  
9.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

ศาลเจ้าพ่อประตูก้อม ศาลพ่อปู่ 
9.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

กลุ่ม อสม. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ 
9.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

องค์กรบ้านมั่นคง 

9.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

มูลนิธิศุภนิมิต 

  
10. ชุมชนลอยเคราะห์ 

10.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
เดิมทีเป็นชุมชนสองพ่ีน้อง ซึ่งมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 

2534 ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2541 ได้แยกออกมาจัดตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยใช้ชื่อชุมชนลอยเคราะห์ 
อีกหมู่บ้านหนึ่งใช้ชื่อชุมชนช่างฆ้อง ทั้งสองชุมชนเป็นชุมชนพี่ชุมชนน้องกันตลอดมา สาเหตุที่ ใช้ชื่อชุมชน 

ลอยเคราะห์สืบเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นศรัทธาวัดลอยเคราะห์ มีความต้องการที่จะจัดตั้งชุมชนขึ้นโดยมี
พระปลัดสุนทร จกวโร เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์เป็นผู้ให้คำแนะนำ การริเริ่มจัดตั้งชุมชนเกิดเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2533 ที ่ว ัดลอยเคราะห์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ให้
คำแนะนำ บ้านเรือนของประชากรบางส่วนอาศัยอยู่ในที่ลุ่มเป็นหนองน้ำ ซึ่งอยู่ในที่ดินของเทศบาลบางส่วน 
ต่อมามีการขยายครอบครัวเพ่ิมข้ึนได้มีการสร้างบ้านเรือนและต่อเติมบ้านอาศัยตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

10.2  ที่ตั้ง แผนที่ชุมชน ลักษณะเด่นทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
10.2.1 ที่ตั้ง: อยู่ระหว่างถนนลอยเคราะห์และถนนศรีดอนไชย จัดตั้งปี พ.ศ. 2534 
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10.2.2 แผนที่ชุมชน 

 
10.2.3 สภาพที่พักในชุมชน: ส่วนใหญ่เป็นบ้านปูน และอาคารพาณิชย์ 
10.2.4 ประเภทชุมชน: ชุมชนเมืองแออัด 
10.2.5  คณะกรรมการชุมชน:  

1) นางพัชราภรณ์ เสาเรือน  ประธานกรรมการ 
10.2.6 ผู้นำชุมชนธรรมชาติ: ไม่มีข้อมูล  

10.3  ข้อมูลด้านประชากร 
10.3.1 จำนวนครัวเรือน 415 ครัวเรือน 
10.3.2 จำนวนประชากรทั้งหมด: 652 คน  ชาย: 307  คน หญิง: 345  คน 
10.3.3 จำนวนแกนนำชุมชน: ไม่มีข้อมูล 
10.3.4 จำนวนอาสาสมัครชุมชน: ไม่มีข้อมูล 

10.4  สภาพเศรษฐกิจและรายได้:  
10.4.1 กลุ่มกองทุนด้านเศรษฐกิจในชุมชน (กลุ่มอาชีพ/กองทุน/สหกรณ์ ฯลฯ เน้นการ

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน) 
กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนลอยเคราะห์ 

10.5 ข้อมูลด้านสังคม  
10.5.1 สถานที่สำคัญและสถานที่สาธารณะในชุมชน: 

โรงพยาบาลนครพิงค์ (ส่วนขยายผู้ป่วยนอก) 
10.5.2 การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน/เครือข่ายในชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

10.5.3 เครือข่ายภายนอกชุมชน มูลนิธิ องค์กร ที่ได้ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 

10.5.4 หน่วยงานในชุมชน/มูลนิธิ องค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือชุมชน: 

ไม่มีข้อมูล 
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ภาคผนวก ค ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม 
 

ตารางท่ี 1ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด (ชุมชน) 

บริบทแวดล้อม 
กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
1. ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 0.560 0.618 0.780 0.669 0.677 0.612 
2. ผู้นำชุมชน 0.912 0.547 0.544 0.506 0.562 0.610 
3. บุคลากรสุขภาพ 0.647 0.579 0.646 0.618 0.624 0.671 
4. วัฒนธรรมชุมชน 0.642 0.711 0.729 0.724 0.717 0.589 
5. นโยบาย/มาตรการ 0.644 0.732 0.829 0.837 0.852 0.698 
Composite reliability 0.816 0.775 0.835 0.807 0.819 0.773 
Average variance extracted 47.82 41.15 50.81 46.21 48.07 40.62 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
  : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
 

ตารางท่ี 2ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความคิดเห็นต่อบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อ 
การปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด (ตลาด) 

บริบทแวดล้อม 
กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
1. ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด 0.643 0.669 0.727 0.612 0.711 0.664 
2. ผู้นำชุมชน 0.726 0.729 0.581 0.633 0.678 0.657 
3. บุคลากรสุขภาพ 0.804 0.747 0.746 0.675 0.761 0.667 
4. วัฒนธรรมชุมชน 0.807 0.805 0.801 0.789 0.812 0.830 
5. นโยบาย/มาตรการ 0.855 0.735 0.714 0.728 0.765 0.739 
Composite reliability 0.879 0.857 0.840 0.819 0.863 0.838 
Average variance extracted 59.38 54.51 51.48 47.67 55.78 51.05 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
  : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ  
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ตารางท่ี 3ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด (ชุมชน) 

การปฏบิัติการป้องกันโรคโควิด-19 
กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
ก. การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน 0.633 0.777 0.787 0.392 0.698 0.862 
1. การปฏิบัติเมื่อพบปะพูดคุยกัน 0.464 0.804 0.692 0.816 0.755 0.706 
2. การรับประทานอาหารร่วมกัน 0.690 0.778 0.822 0.881 0.742 0.722 
3. การใช้ของร่วมกัน 0.887 0.782 0.731 0.776 0.820 0.874 
Composite reliability 0.732 0.831 0.794 0.865 0.816 0.813 
Average variance extracted 49.27 62.11 56.30 68.14 59.77 59.45 
ข. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้า
ระวัง และการช่วยเหลือให้กำลังใจ 

0.834 0.955 0.939 0.761 0.865 0.792 

4. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน 0.715 0.728 0.698 0.642 0.621 0.792 
5. การเฝ้าระวัง 0.752 0.806 0.552 0.720 0.705 0.723 
6. การช่วยเหลือและให้กำลังใจ 0.834 0.713 0.423 0.522 0.552 0.514 
Composite reliability 0.812 0.794 0.580 0.664 0.667 0.722 
Average variance extracted 59.08 56.27 32.36 40.10 40.18 47.14 

หมายเหตุ  : composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
 

ตารางท่ี 4ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อบุคคล
ทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด (ตลาด) 

การปฏบิัติการป้องกันโรคโควิด-19 
กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 

บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 
ก. การปฏิบัติตัวเมื่อต้องพบปะกัน 0.785 0.834 0.913 0.876 0.817 0.835 
1. การปฏิบัติเมื่อพบปะพูดคุยกัน 0.560 0.785 0.811 0.871 0.799 0.860 
2. การรับประทานอาหารร่วมกัน 0.407 0.790 0.828 0.921 0.800 0.890 
3. การใช้ของร่วมกัน 0.816 0.804 0.568 0.787 0.623 0.763 
Composite reliability 0.632 0.836 0.785 0.896 0.787 0.877 
Average variance extracted 38.17 62.89 55.53 74.21 55.55 70.46 
ข. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน การเฝ้า
ระวัง และการช่วยเหลือให้กำลังใจ 

0.952 0.949 0.848 0.848 0.770 0.987 

4. การจำกัดการอยู่ร่วมกัน 0.911 0.859 0.541 0.800 0.704 0.746 
5. การเฝ้าระวัง 0.784 0.838 0.683 0.709 0.755 0.734 
6. การช่วยเหลือและให้กำลังใจ 0.673 0.722 0.738 0.772 0.864 0.735 
Composite reliability 0.836 0.849 0.694 0.805 0.820 0.782 
Average variance extracted 63.25 65.38 43.46 57.96 60.40 54.52 

หมายเหตุ  : composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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ตารางที่ 5ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อหรือ
ถูกกักกัน (ชุมชน) 

ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 
บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 

1. ชุมชนลดการจัดกิจกรรมร่วมกัน 0.750 0.808 0.802 0.785 0.811 0.796 
2. คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน 0.791 0.931 0.856 0.876 0.889 0.897 
3. การดำเนินชีวิตประจำวันยุ่งยาก 0.952 0.923 0.707 0.699 0.763 0.772 
4. บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ 0.893 0.792 0.732 0.736 0.756 0.766 
Composite reliability 0.912 0.923 0.858 0.858 0.881 0.883 
Average variance extracted 72.30 74.97 60.29 60.35 65.04 65.52 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 6ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหากมีการติดเชื้อหรือ
ถูกกักกัน (ตลาด) 

ทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 
บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 

1. ชุมชนลดการจัดกิจกรรมร่วมกัน 0.770 0.801 0.790 0.774 0.769 0.778 
2. คนถูกเลิกจ้าง หรือพักงาน 0.867 0.871 0.886 0.888 0.860 0.864 
3. การดำเนินชีวิตประจำวันยุ่งยาก 0.908 0.913 0.855 0.870 0.905 0.915 
4. บุคลากรสาธารณสุขไม่เพียงพอ 0.843 0.819 0.753 0.757 0.826 0.816 
Composite reliability 0.911 0.914 0.893 0.894 0.906 0.909 
Average variance extracted 71.99 72.61 67.68 67.94 70.81 71.37 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 7ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการติดเชื้อ
หรือถูกกักกัน (ชุมชน) 

ทัศนคติต่อการดูแลและชว่ยเหลือ 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 
บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 

1. หากเป็นสมาชิกในครอบครัวต้อง
ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.817 0.853 0.842 0.864 0.830 0.862 

2. หากเป็นคนในชุมชนต้องด ูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.987 0.975 0.936 0.941 0.953 0.953 

3. ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
คนในชุมชน 

0.756 0.731 0.814 0.840 0.782 0.787 

Composite reliability 0.893 0.893 0.899 0.914 0.893 0.903 
Average variance extracted 73.77 73.75 74.92 77.92 73.62 75.69 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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ตารางท่ี 8ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกื้อกูลหากมีการติดเชื้อ
หรือถูกกักกัน (ตลาด) 

ทัศนคติต่อการดูแลและชว่ยเหลือ 
หากมีการติดเชื้อ/ถูกกักกัน 

กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 
บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด บุคคลทั่วไป บุคคลใกล้ชิด 

1. หากเป็นสมาชิกในครอบครัวต้อง
ดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.926 0.901 0.845 0.750 0.885 0.873 

2. หากเป็นคนในชุมชนต้องด ูแล
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

0.954 0.927 0.935 0.839 0.949 0.936 

3. ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจาก
คนในชุมชน 

0.831 0.796 0.890 0.990 0.853 0.845 

Composite reliability 0.931 0.908 0.920 0.898 0.925 0.916 
Average variance extracted 81.94 76.82 79.35 74.88 80.38 78.41 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 9ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับโควิด -19 
(ชุมชน) 

ประเด็นการรบัรูข้้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 
1. อุบัติการณ์ วิธีการติดต่อ และอาการ 0.880 0.927 0.882 
2. ความเส่ียง การคัดกรอง และการเฝ้าระวัง 0.951 0.845 0.920 
3. สิ่งสนับสนุนและอุปสรรคต่อการปฏิบัติในการป้องกัน 0.601 0.684 0.660 
Composite reliability 0.860 0.863 0.866 
Average variance extracted 68.00 68.04 68.66 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางที่ 10ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 
(ตลาด) 

ประเด็นการรบัรูข้้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 
1. อุบัติการณ์ วิธีการติดต่อ และอาการ 0.876 0.848 0.886 
2. ความเส่ียง การคัดกรอง และการเฝ้าระวัง 0.947 0.689 0.844 
3. สิ่งสนับสนุนและอุปสรรคต่อการปฏิบัติในการป้องกัน 0.873 0.570 0.736 
Composite reliability 0.927 0.750 0.864 
Average variance extracted 80.88 50.62 67.97 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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ตารางที่ 11ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ (ชุมชน) 
ประสิทธภิาพการสื่อสารของภาครัฐ กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 

1. มีความชัดเจน 0.846 0.769 0.818 
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ 0.835 0.818 0.804 
3. สื่อสารตรงกัน 0.878 0.911 0.883 
4. มีความโปร่งใส 0.879 0.898 0.908 
5. มีความรวดเร็ว ทันเวลา 0.863 0.907 0.883 
Composite reliability 0.934 0.935 0.934 
Average variance extracted 74.02 74.39 73.99 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางที่ 12ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ (ตลาด) 
ประสิทธภิาพการสื่อสารของภาครัฐ กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 

1. มีความชัดเจน 0.906 0.834 0.877 
2. สั้น กระชับ ได้ใจความ 0.955 0.891 0.925 
3. สื่อสารตรงกัน 0.944 0.867 0.917 
4. มีความโปร่งใส 0.913 0.689 0.808 
5. มีความรวดเร็ว ทันเวลา 0.882 0.712 0.821 
Composite reliability 0.965 0.900 0.940 
Average variance extracted 84.71 64.46 75.85 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางที่ 13ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 (ชุมชน) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดา้น กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 
1. เศรษฐกิจ 0.613 0.692 0.653 
2. สุขภาพ/การป้องกันโรค/การรักษาพยาบาล 0.694 0.696 0.678 
3. การศึกษาของตนเอง และ/บุตรหลาน 0.737 0.732 0.739 
4. การปฏิบัตกิิจวัตรประจำวันของตนเอง 0.776 0.723 0.794 
5. ครอบครัว 0.675 0.573 0.642 
6. วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชวีิตของชุมชน 0.729 0.586 0.655 
7. จิตใจ 0.751 0.705 0.722 
Composite reliability 0.878 0.853 0.870 
Average variance extracted 50.77 45.58 48.93 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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ตารางที่ 14ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดการได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 (ตลาด) 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดา้น กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 
1. เศรษฐกิจ 0.836 0.520 0.758 
2. สุขภาพ/การป้องกันโรค/การรักษาพยาบาล 0.873 0.630 0.782 
3. การศึกษาของตนเอง และ/บุตรหลาน 0.829 0.788 0.849 
4. การปฏิบัตกิิจวัตรประจำวันของตนเอง 0.934 0.725 0.866 
5. ครอบครัว 0.821 0.544 0.771 
6. วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชวีิตของชุมชน 0.905 0.583 0.790 
7. จิตใจ 0.833 0.617 0.741 
Composite reliability 0.953 0.823 0.923 
Average variance extracted 74.39 40.43 63.21 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 15ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความเข้มแข็งของชุมชน (ชุมชน)  
ความเข้มแขง็ของชมุชน กรุงเทพฯ (n = 496) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 996) 

1. ทุนสังคม 0.842 0.760 0.860 
2. ผู้นำชุมชน 0.947 0.759 0.823 
3. การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 0.825 0.813 0.824 
Composite reliability 0.905 0.821 0.874 
Average variance extracted 76.21 60.49 69.86 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 

ตารางท่ี 16ค ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของโมเดลการวัดความเข้มแข็งของชุมชน (ตลาด)  
ความเข้มแขง็ของชมุชน กรุงเทพฯ (n = 500) เชียงใหม่ (n = 500) รวม (n = 1,000) 

1. ทุนสังคม 0.835 0.801 0.805 
2. ผู้นำชุมชน 0.902 0.835 0.888 
3. การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 0.743 0.726 0.757 
Composite reliability 0.868 0.856 0.858 
Average variance extracted 68.76 59.79 66.99 

หมายเหตุ  : ค่า composite reliability ควรมากกว่า 0.70 และ ค่า average variance extracted ควรมากกว่า 50 
 : ประมาณค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานด้วยวิธี MLR 
ที่มา: จากการคำนวณ 
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ตารางที่ 17ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด  
กรณีของชุมชนและตลาดในกรุงเทพมหานคร 

n = 996 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.685 0.040 0.724 0.575 ns 0.595 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.107 -0.018 0.089 0.206 -0.020 0.185 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน -0.088 - -0.088 -0.090 - -0.090 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns ns ns 0.121 -0.065 ns 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ -0.114 ns ns ns 0.070 0.126 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 0.129 ns 0.122 ns ns ns 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns 0.007 ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) -0.058 - -0.058 -0.067 - -0.067 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) -0.275 ns -0.243 -0.225 -0.032 -0.258 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ns ns ns ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns ns ns 0.148 ns 0.139 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ ns -0.032 ns 0.115 ns 0.128 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ ns ns -0.096 ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ ns 0.045 0.094 -0.123 ns -0.115 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกวา่ 2 เข็ม  0.060 ns  0.068 0.047 0.009 0.055 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.684 0.615 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 4,070.306 (0.000) 4,213.940 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 4.928 5.095 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.063 [0.061, 0.065] 0.064 [0.062, 0.066] 
- SRMR [ 0.08] 0.058 0.058 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.873 0.873 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.852 0.852 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ตารางที ่ 18ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
กรณีของชุมชนและตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ 

n = 1,000 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.603 0.045 0.647 0.476 0.060 0.536 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.148 0.018 0.166 0.085 0.033 0.118 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน 0.075 - 0.075 0.156 - 0.156 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns 0.037 ns ns ns ns 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ ns ns ns ns ns ns 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns ns ns -0.089 ns -0.069 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns 0.091 ns 0.098 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns 0.162 - 0.162 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) 0.082 ns 0.079 ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ns ns ns 0.114 ns 0.111 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns ns ns -0.094 ns -0.093 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.403 ns 0.389 0.288 -0.051 0.237 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ 0.083 ns 0.088 ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ 0.084 ns 0.1047 0.120 ns 0.142 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ -0.232 ns -0.233 -0.096 ns ns 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่า 2 เข็ม ns ns ns ns ns ns 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.730 0.545 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 2,900.858 (0.000) 2,958.786 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 3.503 3.57.3 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.050 [0.048, 0.052] 0.51 [0.0493, 0.053] 
- SRMR [ 0.08] 0.051 0.051 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.893 0.896 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.876 0.879 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ตารางที ่ 19ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั ่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
กรณีของชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

n = 496 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.795 ns 0.787 0.532 ns 0.543 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน ns ns ns 0.081 ns 0.076 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน ns - ns ns - ns 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns ns ns ns ns ns 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ ns ns ns 0.211 ns 0.194 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 0.140 ns 0.127 ns ns ns 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns ns ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns ns - ns 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) -0.412 ns -0.378 -0.233 ns -0.243 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ ns 0.028 ns ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns ns ns ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ ns ns ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns ns 0.206 ns 0.221 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ ns ns ns ns ns ns 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่า 2 เข็ม 0.080 ns 0.087 0.062 ns 0.069 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.862 0.675 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 3,953.527 (0.000) 3,852.483 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 4.701 4.704 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.086 [0.084, 0.089] 0.087 [0.084, 0.089] 
- SRMR [ 0.08] 0.084 0.064 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.750 0.768 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.714 0.727 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ตารางที ่ 20ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั ่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
กรณีของตลาดในกรุงเทพมหานคร 

n = 500 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.445 ns 0.461 0.580 ns 0.604 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.194 -0.032 0.162 0.240 -0.036 0.204 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน -0.148 - -0.148 -0.132 - -0.132 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns ns ns 0.194 -0.055 0.139 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ ns ns -0.078 ns 0.092 ns 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 0.123 ns 0.116 ns ns ns 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns ns ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns -0.069 - -0.069 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) -0.245 ns -0.236 -0.171 ns -0.202 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ 0.126 ns 0.127 -0.101 ns -0.093 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns ns ns 0.286 ns 0.296 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.207 ns 0.182 0.300 ns 0.335 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ -0.189 ns -0.190 ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns ns -0.161 ns -0.155 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ ns ns ns -0.230 ns -0.265 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่า 2 เข็ม ns ns ns ns ns ns 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.529 0.728 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 2,866.122 (0.000) 2,855.290 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 3.491 3.470 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.071 [0.068, 0.073] 0.070 [0.067, 0.073] 
- SRMR [ 0.08] 0.059 0.051 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.865 0.870 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.842 0.848 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ตารางที ่ 21ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั ่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
กรณีของชุมชนในเชียงใหม่ 

n = 500 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.502 0.088 0.590 0.427 0.102 0.529 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.152 0.031 0.183 0.229 0.047 0.276 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน 0.144 - 0.144 0.261 - 0.261 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 ns 0.079 ns -0.499 ns -0.425 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ 0.222 ns 0.163 0.500 -0.252 0.248 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns 0.057 ns ns 0.142 ns 
ความเข้มแข็งของชุมชน 0.141 ns 0.140 0.220 0.060 0.218 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns 0.139 - 0.139 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) 0.126 ns 0.128 ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ -0.155 ns -0.179 ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ -0.151 ns -0.177 ns -0.104 ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.182 ns 0.192 0.405 ns 0.359 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ 0.175 ns 0.195 ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns 0.143 ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ ns ns -0.207 ns ns ns 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่า 2 เข็ม ns ns ns ns ns ns 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.589 0.844 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 2,132.124 (0.000) 2,126.237 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 2.572 2.562 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.056 [0.053, 0.059] 0.056 [0.053, 0.059] 
- SRMR [ 0.08] 0.057 0.059 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.868 0.873 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.846 0.852 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ตารางที ่ 22ค ขนาดอิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ มีต่อตัวแปรการปฏิบัติต่อบุคคลทั ่วไปและบุคคลใกล้ชิด 
กรณีของตลาดในเชียงใหม่ 

n = 500 

ตัวแปร 
แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไป 

แบบจำลอง: การปฏิบัติต่อบุคคล
ใกล้ชิด 

DE IE TE DE IE TE 
บริบทแวดล้อม 0.539 ns 0.525 0.619 ns 0.631 
ทัศนคติต่อผลที่เกิดจากการมีผู้ติดเชื้อหรือถูกกักกัน 0.157 ns 0.155 0.126 ns 0.144 
ทัศนคติต่อการช่วยเหลือเกือ้กูลหากมีผูต้ิดเชื้อหรือถูกกกักัน ns - ns ns - ns 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกบัโรคโควิด-19 0.263 ns 0.240 0.208 ns 0.158 
ประสิทธิภาพการสื่อสารของภาครัฐ -0.178 0.149 ns -0.170 0.111 ns 
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ns -0.032 -0.097 -0.157 -0.068 -0.225 
ความเข้มแข็งของชุมชน ns ns ns ns 0.026 ns 
สุขภาพจิต (คะแนน) ns - ns 0.174 - 0.174 
ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 (คะแนน) ns ns ns ns ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อโทรทัศน์ 0.140 ns 0.176 0.175 ns 0.217 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ns 0.064 ns -0.140 ns ns 
ระดับการรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพ 0.440 ns 0.434 0.249 ns 0.199 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่โทรทัศน์ ns 0.045 ns ns ns ns 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากสือ่ออนไลน์ ns ns ns 0.269 ns 0.294 
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลขา่วสารจากบคุลากรสุขภาพ -0.252 ns -0.232 -0.187 ns -0.179 
การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19มากกว่า 2 เข็ม ns ns ns ns ns ns 
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ ์(R2) 0.806 0.734 
Goodness of fit indicators   
- Chi-square (2) (ค่า p-value) [Low 2, > 0.05] 2,608.226 (0.000) 2,608.214 (0.000) 
- 2/df [ 2.00] 3.158 3.154 
- RMSEA (90% confidence interval) [ 0.07] 0.066 [0.063, 0.069] 0.066 [0.063, 0.068] 
- SRMR [ 0.08] 0.074 0.077 
- Comparative Fit Index (CFI) [ 0.95] 0.830 0.840 
- Tucker Lewis Index (TLI) [ 0.95] 0.802 0.814 

หมายเหตุ: ns = ไม่มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ 0.10 
 DE = อิทธพิลทางตรง (Direct effect), IE = อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) และ TE = อิทธิพลรวม (Total effect) 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพประกอบผลการวิจัยเพิ่มเติม 
 

CIPP ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 1ง การเปรียบเทียบบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุนชุมชนเมืองแออัดของกรุงเทพมหานคร 
ที่มีการจัดการดี 

 
ภาพที่ 2ง สรุปปัจจัยนำเข้าเพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดใน

กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 3ง การวิเคราะห์กระบวนการจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร 

 

 

ภาพที่ 4ง การวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 5ง รปูแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัด 
ในกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด CIPP Model 

CIPP ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 

ภาพที่ 6ง การวิเคราะห์บริบทเฉพาะของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Context: C) 
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ภาพที่ 7ง การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Input: I) 
 

 
ภาพที่ 8ง การวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  

ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Process: P) 
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ภาพที่ 9ง การวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดเชียงใหม่ (Product: P) 

 

 
ภาพที่ 10ง การวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัด 

ในจังหวัดเชียงใหม่ตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
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CIPP ของตลาดในกรุงเทพมหานคร 

 

ภาพที่ 11ง การวิเคราะห์บริบทของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Context: C) 

 

 

ภาพที่ 12ง การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Input: I) 
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ภาพที่ 13ง การวิเคราะห์กระบวนการของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Process: P) 

 

 

ภาพที่ 14ง การวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของตลาดในกรุงเทพมหานคร (Product: P) 
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ภาพที่ 15ง รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของตลาด 
ในกรุงเทพมหานครตามกรอบแนวคิด CIPP Model 

CIPP ของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ภาพที่ 16ง การวิเคราะห์บริบทของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Context: C) 
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ภาพที่ 17ง การวิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Input: I) 

 

 

ภาพที่ 18ง การวิเคราะห์กระบวนการเพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Process: P) 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

412 

 

 

ภาพที่ 19ง การวิเคราะห์ผลลัพธ์เพ่ือจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  
ของตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ (Product: P) 

 

ภาพที่ 20ง การวิเคราะห์รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของตลาดในจังหวัด
เชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิด CIPP Model 
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ภาคผนวก จ 
 

เอกสารรับรองเชิงจริยธรรมการวิจัย
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ภาคผนวก ฉ 

 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร หัวหน้างานโรคติดเชื้อ กลุ่มงานอายุรศาสตร์  
โรงพยาบาลราชวิถี 

2. พญ.อนงนาฏ ชินะผา แพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี 

3. รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

4. ผศ.จริยา วิไลวรรณ อาจารย์ หัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 

5. ผศ. ดร.จรินทร ์ สารทอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 

6. ดร.ศรีสุดา อัศวพลังกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลแม่สอด 
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ภาคผนวก ช 
 

ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 

 
 

สัมภาษณ์เชิงลึกชุมชนเมืองแออัด 
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สนทนากลุ่มชุมชนเมืองแออัด 
 



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

421 

 

 
  

 

 
   

สนทนากลุ่มชุมชนเมืองแออัด 
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สนทนากลุ่มชุมชนเมืองแออัด 
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ตลาดศิริวัฒนา (ธานินทร์) 
 

  

ตลาดประตูเชียงใหม่  
 

  

ตลาดต้นพยอม 
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สัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการตลาด 
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สัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนที่มาใช้บริการตลาด 

สัมภาษณ์เชิงลึกพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 
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กิจกรรมประชาพิจารณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

   

กิจกรรมประชาพิจารณ์จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Professor Dr. Nongyao Kasatpibal 
2. หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. สถานที่ติดต่อ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  
   จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   โทรศัพท์  0918560700 
   โทรสาร   053217145 
   E-mail   nongyaok2003@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา   - วทบ. (พยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1) คณะพยาบาลศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2531) 

      - พยม.  (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)  
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)  
      รางวัลผลการเรียนดียอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร 4.00 

      - ปรด. (ระบาดวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549) 

 - การอบรมหลังปริญญาเอก Post-doctoral Visiting  
 Scholar, School of Nursing, University of  
 Washington, Seattle, WA, USA (2559) 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ ระบาดวิทยา การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ 
                                   การพยาบาลพ้ืนฐาน การพยาบาลห้องผ่าตัด 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย  
1. ปี 2563-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติด

เชื้อ และผลกระทบของภาวะฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์) 

2. ปี 2563-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยตอ่ผู้
ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับทุนจาก คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์) 

3. ปี 2563-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินการระบาดของ
โรคโควิด-19 ของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในประเทศไทย ได้รับทุนจาก สมาคมพยาบาลด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ (กำลังวิเคราะห์ข้อมูล) 
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4. ปี พ.ศ. 2560-2561 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประเมินความเป็นไปได้ของ
เว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่าย ได้รับทุนจาก คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์) 

5. ปี พ.ศ. 2560-2562 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม ไม่ได้รับทุน เนื่องจาก
เขียนโครงการแล้วเสร็จหลังจากแหล่งทุนปิดรับสมัคร แต่มีความจำเป็นต้องรีบดำเนินโครงการเพ่ือแก้ปัญหาใน
หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ) 

6. ปี พ.ศ. 2558-2560 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื ่อง Innovation bundle for surgical site 
infection quality improvement in a university hospital ไม่ได้ขอทุน เนื ่องจากใช้ข้อมูล secondary 
data 

7. ปี พ.ศ. 2558-2560 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง Effectiveness of probiotics, prebiotics 
and Synbiotics therapies in reducing postoperative complications:  a systematic review and 
network meta-analysis. ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ School of 
Nursing, University of Washington 

8. ปี พ.ศ. 2556-2558 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการ เรื่อง สถานการณ์การประยุกต์ใช้
แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกมาใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนใน
ประเทศไทย (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผู ้ป่วยที ่ไ ด้รับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในประเทศไทย) ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทุนวิจัยมุ่ง
เป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ ประจำปี 2556  

9.  ปี พ.ศ. 2556-2558 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหุ่นจำลองแผลสำหรับการเรียน
การสอนนักศึกษาพยาบาล ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

10.  ปี พ.ศ. 2556-2558 หัวหน้าโครงการวิจัย ชุดโครงการผู้สูงอายุ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย 
โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมี ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้ (วพส.) เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

11.  ปี พ.ศ. 2554-2555 หัวหน้าโครงการวิจัย สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เข็มทิ่มแทง ของมีคมบาด และการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัด ในประเทศไทย 
ได้รับทุนจาก สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย  

12.  ปี พ.ศ. 2553-2556 หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต ภายใต้โครงการวิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งมี ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา 
(สกอ.) 

13.  ปี พ.ศ. 2551-2552 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วยผ่าตัด ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ได้รับทุนจาก ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

14.  ปี พ.ศ. 2551-2552 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์: 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 
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15.  ปี พ.ศ. 2551-2552 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทาง
สุขภาพ (โครงการวิจัยระดับประเทศ) ได้รับทุนจาก กระทรวงสาธารณสุข 

16.  ปี พ.ศ. 2550-2551 หัวหน้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลของการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปราศจากเชื้อต่อความรู้ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 
2 ได้รับทุน China Medical Board (CMB), Center of Excellence in Nursing Education (CENE)  

17.  ปี พ.ศ. 2547-2549 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อแผลผ่าตัดในโรงพยาบาล ในเขตภาคใต้ ของประเทศไทย ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ 
(สวรส.) 

18.  ปี พ.ศ. 2542-2543 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์
ผ่านทางสื่อมวลชนได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

 ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
1. ปี 2563-ปัจจุบัน ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการ

ป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์) 

2. ปี 2563-ปัจจุบัน ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังเขียน
นิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์) 

3. ปี 2563-ปัจจุบัน ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลัง
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์) 

4. ปี 2562-ปัจจุบัน ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการ     ติด
เชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลัง
วิเคราะห์ข้อมูล) 

5. ปี 2561-2562 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้ในการป้องกันการ    ติด
เชื้อวัณโรคปอดสำหรับแรงงานเมียนมา (กำลังเขียนนิพนธ์ต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์) 

6. ปี พ.ศ. 2556-2559 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื ่อง การศึกษาแนวทางในการนำ liquid 
based cytology และ HPV DNA test มาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การวางแผนการรักษาและ
การติดตามผู้ป่วยที่มีรอยโรคก่อนมะเร็ง ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

7. ปี พ.ศ. 2556-2559 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื ่อง การศึกษาแนวทางในการนำ liquid 
based cytology และ HPV DNA test มาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การวางแผนการรักษาและ
การติดตามผู้ป่วยที่มีรอยโรคก่อนมะเร็ง ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

8. ปี พ.ศ. 2556-2557 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง Implementation of Evidence-Based 
Care Bundles for Reducing Ventilator-Associated Pneumonia in Neurosurgical Patients ได้รับทุน
จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9. ปี พ.ศ. 2556-2557 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง Implementation of Evidence-Based 
Care Bundles for Reducing Ventilator-Associated Pneumonia in Neurosurgical Patients ได้รับทุน
จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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10.  ปี พ.ศ. 2555-2560 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื ่อง Cesarean wound infection: Risk 
factors, risk score for deep, organ or space infection and effectiveness of antibiotic prophylaxis  

11.  ปี พ.ศ. 2554-2557 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง Small cell neuroendocrine cervical 
carcinoma: prognostic value of clinicopathology, differential survival and determinants 
comparing to adenocarcinoma and squamous cell carcinoma  

12.  ปี พ.ศ. 2554-2557 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง Peptic ulcer perforation: Diagnostic 
indicators, predictions, clinical outcomes and prognostic indicators  

13.  ปี พ.ศ. 2553-2556 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยย่อย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
พฤติกรรมความมีวินัยในการดูแลรักษาเอชไอวีและการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนที่ติดเชื้อ
เอชไอวี ภายใต้โครงการวิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ ่งมี ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ เป็นหัวหน้า
โครงการวิจัย ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

14.  ปี พ.ศ. 2551-2552 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรทาง
สุขภาพ (โครงการวิจัยระดับประเทศ) ได้รับทุนจาก กระทรวงสาธารณสุข 

15.  ปี พ.ศ. 2551-2552 ผู้ร่วมวิจัย เรื่อง The Interim Pre-pandemic Planning Guidance 
for Avian Influenza: Community (co-researcher, international project, participate with the US 
Centers of Disease Control and Prevention [CDC])  

16.  ปี พ.ศ. 2550-2551 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลของการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคสะอาดต่อความรู้ การปฏิบัติ และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 
ได้รับทุน China Medical Board (CMB), Center of Excellence in Nursing Education (CENE)  

17.  ปี พ.ศ. 2543-2544 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของสตรีบ้าน
ใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนจาก งบประมาณเงินรายได้ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว  
การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ยื่นขอจดสิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 และได้ร ับคำขอรับสิทธิบัตร เลขที ่ 1501001202 ในชื ่อการประดิษฐ์ว ่า “หุ ่นจำลองแผลและ
กระบวนการผลิต” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 

 

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง 
ระดับนานาชาติ (ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2021) 

1. Kasatpibal, N., Chittawatanarat, K., Nunngam, N., Kampeerapanya, D., 
Duangsoy, N., Rachakom, C., Soison, U., & Apisarnthanarak, A. (2021). Impact of multimodal 
strategies to reduce multidrug-resistant organisms in surgical intensive care units: Knowledge, 
practices and transmission: A quasi-experimental study. Nursing Open, 10.1002/nop2.864.  

2. Wangirapan, A., Ayuthaya, S., Katip, W., Kasatpibal, N., Mektrirat, R., Anukool, 
U., Oberdorfer, P. (2020). Serotypes and Vaccine Coverage of Streptococcus Pneumoniae 
Colonization in the Nasopharynx of Thai Children in Congested Areas in Chiang Mai. 
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Pathogens. 26;9(12):988. doi: 10.3390/pathogens9120988. PMID: 33255981; PMCID: 
PMC7761239. 

3. Katip, W., Kanjanarat, P., Mektrirat, R., Kasatpibal, N., Anukool, U., Meeyam, T., 
Oberdorfer, P. (2018). One health approach to address challenges of antimicrobial resistance 
and inappropriate use of antibiotics through training of future health workforces. Southeast 
Asian J Trop Med Public Health, 49(1), 36-42. 

4. Kasatpibal N, Sirakamon S, Punjasawadwong Y, et al. An exploration of surgical 
team perceptions toward implementation of surgical safety checklists in a non-native 
English-speaking country. Am J Infect Control. 2018;46(8):899-905. 

5. Assawapalanggool S, Kasatpibal N, Sirichotiyakul S, Arora R, Suntornlimsiri W, 
Apisarnthanarak A. The efficacy of ampicillin compared with ceftriaxone on preventing 
cesarean surgical site infections: an observational prospective cohort study. Antimicrob Resist 
Infect Control. 2018;7:13 

6. Assawapalanggool S, Kasatpibal N, Sirichotiyakul S, Arora R, Suntornlimsiri W. A 
prognostic scoring tool for cesarean organ/space surgical site infections: derivation and 
internal validation. Surg Infect (Larchmt). 2017;18(6):694-701.  

7. Kasatpibal N, Whitney JD, Dellinger EP, Nair BG, Pike KC. Failure to redose 
antibiotic prophylaxis in long surgery increases risk of surgical site infection. Surg Infect 
(Larchmt). 2017;18(4):474-484.  

8. Kasatpibal N, Whitney JD, Saokaew S, Kengkla K, Heitkemper MM, 
Apisarnthanarak A. Effectiveness of probiotic, prebiotic, and synbiotic therapies in reducing 
postoperative complications: a systematic review and network meta-analysis. Clin Infect Dis. 
2017;64(suppl_2):S153-S160.  

9. Kasatpibal, N., Sawasdisingha, P., & Whitney, J. D. Innovation of educational 
wound models for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice. (2016). 6(9).  

10.  Assawapalanggool S, Kasatpibal N, Sirichotiyakul S, Arora R, Suntornlimsiri W. 
Risk factors for cesarean surgical site infections at a Thai-Myanmar border hospital. Am J 
Infect Control. 2016;44(9):990-995.  

11.  Kasatpibal N, Whitney JD, Katechanok S, et al. Practices and impacts post-
exposure to blood and body fluid in operating room nurses: A cross-sectional study. Int J 
Nurs Stud. 2016;57:39-47.  

12.  Kasatpibal N, Whitney JD, Katechanok S, et al. Prevalence and risk factors of 
needlestick injuries, sharps injuries, and blood and body fluid exposures among operating 
room nurses in Thailand. Am J Infect Control. 2016;44(1):85-90.  
 

ระดับชาติ (ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564) 
1. แสงโสม ทรัพย์มนตรี, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และนงค์คราญ วิเศษกุล. (2563). การปฏิบัติ

ในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ. พยาบาลสาร, 47(3), 204-214. 
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2. กัญญ์นิฏฐา วงษ์ศิริ , นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล , และจิตตาภรณ์ จิตรีเชื ้อ. (2563). การ
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชน. พยาบาลสาร , 
47(1), 138-150. 

3. นุชจรีย์ ชัยขันท์, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. (2563). การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. พยาบาลสาร, 47(2), 122-132. 

4. อ้อมทิพย์ น้อยหมอ, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และจิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ. ผลของการส่งเสริม
แรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันของ
เด็ก. พยาบาลสาร. 2562. 46(1):137-148. 

5. ชนาธิป หาหลัก, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และจิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ. การปฏิบัติในการเฝ้าระวัง
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาลรัฐ. พยาบาลสาร. 2561;45(4):121-131. 

6. ศรีสกุล สังกำปัง, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และนงค์คราญ วิเศษกุล. การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย.  พยาบาลสาร. 2561; 
45(3):11-22. 

7. ฐิติมา มานะพัฒนเสถียร, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื ้อ, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. การพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาหลายขนาน สำหรับพยาบาลวิชาชีพ. พยาบาล
สาร. 2561;45(1):69-80.  

8. สุคนธา วัฒนพงษ์, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. ผลของหลายกลยุทธ์ต่อ
การปฏิบัติการป้องกัน และอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด. พยาบาลสาร. 
2559;43(2):57-67.  

9. นฤมล จุ้ยเล็ก, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. การพัฒนาระบบการให้
คะแนนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มสำหรับ ผู้ป่วยใน. พยาบาลสาร. 2559;43(3):69-80.  

10. แสงดาว เกษตรสุนทร, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และจิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ. ปัจจัยทำนาย
ความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้. พยาบาลสาร. 
2558;42(1):73-83.  

11. นัสชฎาพร นันทะจันทร์, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และนงค์คราญ วิเศษกุล. ผลของการให้
ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในเยาวชนที่ติด
เชื้อเอชไอวี. พยาบาลสาร. 2558;42(3):72-83. 

12. ปิยะฉัตร วิเศษศิริ, อะเคื้อ อุณหเลขกะ, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. การพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ. พยาบาลสา. 2558;42(3):120-134.  

13. แพรวพรรณ โกสินทร, อะเคื ้อ อุณหเลขกะ, และนงเยาว์ เกษตร์ภิบาล. ผลของการ
เสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องแบบต่อเนื่อง. พยาบาลสาร. 2558;42(ฉบับพิเศษ 1):1-12.  

14. อุษา หีดนาคราม, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล, และนงค์คราญ วิเศษกุล. ผลของการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตร
วัยรุ่นตอนต้น. พยาบาลสาร. 2558;42(พิเศษ 1):13-24.  

6.3 งานวิจัยที ่กำลังทำ : ชื ่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหาร
โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
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1. หัวหน้าโครงการวิจัย เรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ และ
ผลกระทบของภาวะฉุกเฉินการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย:    10 เมษายน 2563 – 9 เมษายน 2564 

2. ผู ้ร ่วมโครงการวิจัย เรื ่อง การพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย:     01 มกราคม 2563– 31 ธันวาคม 2563 

3. ผู ้ร ่วมโครงการวิจัย เรื ่อง การสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย:     01 มกราคม 2563– 31 ธันวาคม 2563 

4. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินความเสี่ยงโรค COVID-19 
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย:     01 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

5. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกัน
การติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็ง ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย:     11 ธันวาคม 2562 – 10 ธันวาคม 2563 

6. ผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ได้รับทุนจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถานภาพในการทำวิจัย: กำลังเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ 
ระยะเวลาการทำวิจัย 25 เมษายน 2562 – 24 เมษายน 2563 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย คนที่ 1   
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Associate Professor Dr. Nongkran  Viseskul 
2. หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. สถานที่ติดต่อ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  
   จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   โทรศัพท์  053-949020, 086-6703121 
   โทรสาร   053217145 
   E-mail    viseskul@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา   - พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) พยาบาลศาสตร์   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ1) (2537)   

     - พย.ม. (พยาบาลศึกษา : Nursing Education)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) 

     - ปร.ด. (Nursing : หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) 

5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ : การพยาบาลศึกษา (Nursing Education) 
        : การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี                                       
  : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 

  : การพยาบาลผู ้ป่วยโรคติดเชื ้อและการควบคุมการติดเชื้อ                                      
  : การสร้างเสริมเสริมสุขภาพ   

6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย  

1. ปี พ.ศ. 2564: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานสำหรับพยาบาล 

2. ปี พ.ศ. 2563: ผลของการใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อ
ของผู้ป่วยมะเร็ง   

3. ปี พ.ศ. 2557: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ  

4. ปี พ.ศ. 2553: ผลของการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารใน
เด็กวัยรุ่นไทย 

5. ปี พ.ศ. 2546: ชุดโครงการ “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา”  
6. ปี พ.ศ. 2545: ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจัดท่านอนและการ

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีต่อ ความรู้ของนักศึกษาพยาบาล 
7. ปี พ.ศ. 2543: ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหารที่มีต่อ

ความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
1. ปี พ.ศ. 2564: ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกัน

และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19  
2. ปี พ.ศ. 2563: การพัฒนาหุ่นแขนให้สารละลายทางหลอดเลือดและหุ่นสำหรับฉีดยาเข้าชั้น

ผิวหนัง  
3. ปี พ.ศ. 2562: ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อของผู้ป่วยมะเร็งที่

ได้รับเคมีบำบัด  
4. ปี พ.ศ. 2561: ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอด

สำหรับแรงงานเมียนมา 
5. ปี พ.ศ. 2560: การพัฒนารูปแบบการบริการ สปาเพ่ือสุขภาพของล้านนา  
6. ปี พ.ศ. 2559: ทักษะทางคลินิกที่จำเป็นของบัณฑิตพยาบาล 
7. ปี พ.ศ. 2559: การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ

ในเด็กวัยรุ่น  
8. ปี พ.ศ. 2558: พฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 
9. ปี พ.ศ. 2558: การพัฒนาโมเดลแบบใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเด็ก

วัยรุ่น  
10.  ปี พ.ศ. 2557: โครงการวิจัยการป้องกันและการดูแลการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ในเด็ก

วัยรุ่นและเยาวชน    
11.  ปี พ.ศ. 2556: การพัฒนาโปรแกรมครอบครัวเพ่ือการป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น  
12.  ปี พ.ศ. 2555: ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการ

ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น  
13.  ปี พ.ศ. 2555: ผลของรูปแบบการให้ข้อมูลการสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาทักษะการ

รับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในกลุ่มเยาวชน
ที่ติดเชื้อเอชไอวี 

14. ปี พ.ศ. 2555: การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการ
รับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

15. ปี พ.ศ. 2555: การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา 

6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว  
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง 
ระดับนานาชาติ (ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2021) 
1. Rueanrudipirom, K., Fongkaew, W., Viseskul, N., & Fongkaew, K. Lifestyle of 

young men who have sex with men living with HIV: A qualitative descriptive study. Pacific Rim 
Int J Nurs R. 2021;25(2):312-326.  
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2. Sanghirun, K., Fongkaew, W., Viseskul, N., & Lirtmunlikaporn, S. Perspectives of 
parents regarding sexual and reproductive health in early adolescents: A qualitative descriptive 
study. Pacific Rim Int J Nurs R. 2021;25(1):60-74. 

3. Vichittragoonthavon, S., Klunklin, A., Wichaikhum, O. A., Viseskul, N., & Turale, S. 
Essential clinical skill components of new graduate nurses: A qualitative study. Nurse Educ 
Pract. 2020;44:102778.  

4. Viseskul, N., Nantsupawat, A., Tachaudomdach, C., Fongkaew, W., & Sriteerajit, 
G. (2019). Developing an electronic logbook to monitor progress for international doctoral 
students in Thailand: A Pilot Study. Walailak J Sci & Tech. 2019;16:47-54.  

5. Settheekul, S., Fongkaew, W., Viseskul, N., Boonchieng, W., & Voss, J. G. Factors 
influencing sexual risk behaviors among adolescents: A community-based participatory 
study. Nurs Health Sci. 2019;21(2):186-197.  

6. Settheekul, S., Fongkaew, W., Viseskul, N., Boonchieng, W., & Voss, J. G. 
Competitive sexual risk-taking behaviors among adolescents in northern Thailand. Pacific Rim 
Int J Nurs R. 2019;23(1):61-73. 

7. Fongkaew, W., Udomkhamsuk, W., Viseskul, N., & Guptaruk, M. Developing a 
program for enhancing youth HIV treatment adherence and risk reduction. Nurs Health Sci. 
2017;19(4):427-435.  

8. Sickder, H. K., Lertwathanawilat, W., Sethabouppha, H., & Viseskul, N. Nurses’ 
surgical site infection prevention practices in Bangladesh. Pacific Rim Int J Nurs R. 
2017;21(3):244-257. 

9. Sickder, H. K., Lertwathanawilat, W., Sethabouppha, H., & Viseskul, N. Prevalence 
of surgical site infection in a tertiary-level hospital in Bangladesh. Int J Nat Soc Sci. 2017;4(3):63-
68. 

10. Viseskul, N., Fongkaew, W., Settheekul, S., & Grimes, R. M. Factors related to 
sexual self-efficacy among thai youth living with HIV/AIDS. J Int Assoc Provid AIDS Care. 
2015;14(5):423-427. 

 ระดับชาติ (ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564) 
1. ศศิวรรณ บัวแดง, นงค์คราญ วิเศษกุล, และ อะเคื้อ อุณหเลขกะ. การพัฒนาสื่อประสมใน

การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดสำหรับแรงงานเมียนมา. พยาบาลสาร. 2564;48(1):187-198.    
2. กัญญาณัฐ พยัคฆ์, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, และ นงค์คราญ วิเศษกุล. การดำเนินกลยุทธ์

หลายวิธีในการส่งเสริมการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาลของรัฐ. พยาบาลสาร. 2563;46(3):1-13. 
3. แสงโสม ทรัพย์มนตรี, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และ นงค์คราญ วิเศษกุล. การปฏิบัติในการ

ป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพ. พยาบาลสาร. 2563;47(3):204-214.    
4. สมรรถเนตร ตะริโย, วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, และ นงค์คราญ วิเศษกุล. ความรู้ ทัศนคติและ

การปฏิบัติในการทำความสะอาดมือของผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล. พยาบาลสาร. 2562;46(3):25-
37. 
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5. ศรีสกุล สังกำปัง, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และ นงค์คราญ วิเศษกุล. การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย. พยาบาลสาร. 2561;  
3:11-22. 

6. นัสชฎาพร นันทะจันทร์, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และ นงค์คราญ วิเศษกุล. ผลของการให้
ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในเยาวชนที่ติด
เชื้อเอชไอวี. พยาบาลสาร. 2558;42(3):72-83. 

7. วารุณี ฟองแก้ว, ชุติมา มีชำนาญ, กาญจนา ธานะ, นงค์คราญ วิเศษกุล, และ รัตนาวดี ชอน
ตะวัน. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารเพ่ือป้องกันเอชไอวีในผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นตอนต้น. วารสารสภาการ
พยาบาล. 2558;30(1):112-122. 

8. อุษา หีดนาคราม, นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และ นงค์คราญ วิเศษกุล. ผลของการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่น
ตอนต้น. พยาบาลสาร. 2558;42(พิเศษ พฤศจิกายน):13-24. 

 

6.3 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 
หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

- 
  



การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในประเทศไทย: การมีส่วนรว่มของชุมชน (ระยะที ่2) 

440 

 

ผู้ร่วมโครงการวิจัย คนที่ 2  
1.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวคำพอง คำนนท์ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Kampong Kamnon 
2. หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชวิถี 
3. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
      กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์  0819897736 
   โทรสาร   02206291112 
   E-mail   kampongant@gmail.com 

4. ประวัติการศึกษา   - พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาล 
      บรมราชชนนี กรุงเทพ สมทบมหาวิทยาลัยมหิดล (2544)  

    - พย.ม.  (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)  
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)  
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ 
       การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต  
       การพยาบาลอายุรกรรม  
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

6.1 หัวหน้าโครงการวิจัย  
1. ปี พ.ศ. 2563 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของบุคลากรใน

โรงพยาบาลราชวิถี 
2. ปี พ.ศ. 2562 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ

ติดเชื้อในกระแสโลหิตแผนกอายุรกรรม โรงยาบาลราชวิถี  
3. ปี พ.ศ. 2562 ระบาดวิทยาและผลกระทบของการติดเชื้อในกระแสโลหิต โรงพยาบาล  

ราชวิถี  
4. ปี พ.ศ. 2562 ผลของการใช้ว ิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือในการป้องกันการ    

ติดเชื้อในโรงพยาบาลราชวิถี 
5. ปี พ.ศ. 2562  ผลกระทบของการติดเชื้อจากการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล 

ราชวิถี  
6. ปี พ.ศ. 2562 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื ้อใน

กระแสโลหิตของโรงพยาบาลราชวิถี  
7. ปี พ.ศ. 2562 ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว  

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลัง 
ไม่มี 
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6.3 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 
หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 

1. ปี พ.ศ. 2564 การพัฒนารูปแบบการจัดการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานแบบมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลราชวิถี (หัวหน้าโครงการวิจัย) ระหว่าง พฤษภาคม 2564 ถึง 
เมษายน 2565 
 


