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การศึกษานี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ที่มีส่วนสำคัญในการให้
คำแนะนำในการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด และที่สำคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ซึ่งเป็นคือเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่สำคัญในการขับเคล่ือนงานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) ที่ให้
ความกรุณาให้ข้อมูลในการศึกษานี้ 

ขอขอบพระคุณ นายจรัส รัชกุล นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ นางพนิตนาฎ วิสุทธิธรรม และนางสุ
จินดา สุขกำเนิด ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหาของ
แบบสอบถาม 

ขอขอบคุณ กลุ่มผู้นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับ อสม. ซึ่งเป็นคือเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่สำคัญในการขับเคล่ือน
งานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) ที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูลในการศึกษานี้ ขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน
ร่วมงาน และอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิทยาการ วางรากฐานแก่ผู้ศึกษาและท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้  
กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ที่ได้กรุณาให้ความสะดวก ความร่วมมือ ข้อเสนอแนะและอื่นๆ ในการศึกษาครั้งนี้ 
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การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน และเพื่อศึกษา
บทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน เป็นวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) คือ มีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำ
การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถากลุ่มผู้นำอสม. จำนวน 625 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. จำนวน 595 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวัดพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 
และช่วงมาตรการผ่อนปรน และการเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. การจัดการของชุมชนโดยการมีส่วน
ร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบโดยใช้ Paired Sample t-test 
และ Independent t-test โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง อสม. ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นประธานชมรม อสม. ระดับ
หมู่บ้าน ร้อยละ 75.36 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.92 มีอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 45.76 อยู่ในภาคกลาง 
ร้อยละ 39.68 มี อสม. ในหมู่บ้านเฉล่ีย 24.77 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
45.28 และพบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 
78.32 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.83 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 38.82 อยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 38.82 มี 
อสม. ในพื้นที่เฉล่ีย 110.06 คน และมีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 87.90 จากความ
คิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ อสม . และประชาชนในชุมชน มี
พฤติกรรมการป้องกันตนเอง คือ มีการสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ รักษา
ระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้ง
ในช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 97.76 และร้อยละ 
97.98 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันบทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ 
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อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 93.60 และ
ร้อยละ 96.13 ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมืองและช่วงมาตรการผ่อนปรน พบว่า 
พฤติกรรมการป้องกันตนเองทั้งของ อสม. และประชาชนในช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการ
ผ่อนปรน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ทั้ง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองช่วงที่มีนโยบายปิดเมืองดีกว่าช่วงมาตรการผ่อนปรน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินร้อน 
ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชนนั้น
แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี
โอกาสที่จะเกิดการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาความคิดเห็นจาก 
อสม. และเจ้าหน้าที่สาธรณสุข พบว่า บทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ตามมาตรการการค้นหากลุ่ม
เส่ียง การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่ การตื่นตระหนกในพื้นที่ และความร่วมมือของประชาชนใน
พื้นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อย่างไรก็ตามทั้งความคิดเห็นของ อสม. 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ผลสรุปเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุม
โรคโควิด 19 ในชุมชน และการจัดการของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. อยู่ในระดับสูง แสดงให้
เห็นถึงความพร้อมของ อสม. ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ วิกฤติการณ์ หรือภัยพิบัติ ด้านสุขภาพที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการกำหนดนโยบาย จัดหาทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพ และเครื่องมือ
สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ให้เกิดประสิทธิภาพ จากการเตรียมความพร้อมของ อสม. ในการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหม่ หรือวิกฤติสุขภาพ (Health Crisis) ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป0นมาและความสำคัญ 

จากปฏิญญาอัลมา อตา ป. พ.ศ. 2521 ซึ่งมีหลักในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 4 ประการ คือ 

1) การมีสMวนรMวมของชุมชน 2) การใชPเทคโนโลยีที่เหมาะสม เปTนเทคโนโลยีของทPองถิ่นที่เรียบงMาย ไมMซับซPอน 

และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 3) การเชื่อมตMอกับระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานของรัฐ เพื่อรองรับการ

สาธารณสุขมูลฐาน ไดPแกM การมีระบบสMงตMอผู Pป\วยที่มีประสิทธิภาพ เปTนตPน และ 4) การผสมผสานงาน

สาธารณสุขกับงานพัฒนาสังคมโดยรวม มีการพัฒนาแบบไมMแยกสMวน โดยเป_าหมายเพื่อสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตแบบองค̀รวม ตMอเนื่องสูMรMางปฏิญญาอัสตานา ป. พ.ศ. 2561 ซึ่งเปTนการรับรองขPอความในพันธะสัญญาตาม

ความปรารถนาแหMงปฏิญญาอัลมา อตา เมื่อป. พ.ศ. 2521 เพื่อใหPบรรลุตามเป_าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในป.

พ.ศ. 2573 มีสาระสำคัญดังนี้ 1) ภาครัฐและสังคมสMงเสริมคุPมครองสุขภาวะของประชาชน 2) การสาธารณสุข

มูลฐานและการบริการดPานสุขภาพที่มีคุณภาพ เขPาถึงราคาที่เหมาะสม 3) เสริมพลังประชาชนและชุมชน ใหPมี

สMวนรMวมในการจัดการสุขภาพ 4) นโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือใหPประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะหนMวยงานที่นำการสาธารณสุขมูลฐานมาใชPเปTนกลวิธีหลักในการ

พัฒนาสุขภาพภาคประชาชน โดยใชPกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPาน (อสม.) ซึ่งเปTนประชาชนใน

ชุมชนที่มีจิตอาสาเขPามาชMวยเหลือดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไมMหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใน

รูปแบบอาสาสมัคร ตั้งแตMป. 2521 จนถึงปeจจุบัน ตMอเนื่องยาวนานกวMา 40 ป. บทบาทสำคัญในการดูแลระบบ

อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้งการพัฒนาศักยภาพ สMงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ดูแลสิทธิประโยชน̀

และสวัสดิการสำหรับ อสม. และสMงเสริมการรวมกลุMมของ อสม. ในรูปแบบชมรม อสม. ตั้งแตMระดับหมูMบPาน 

ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต ภาค และชมรม อสม. แหMงประเทศไทยเพื่อใหPเปTนระบบที่มีความเขPมแข็ง สามารถ

พึ่งตนเองไดP และเปTนสMวนหนึ่งของระบบสุขภาพไทยที่มีประสิทธิภาพ โดยสMงเสริม สนับสนุนทางดPานวิชาการ

และการทำงานจากกรมวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุข และเครือขMายสุขภาพในพื้นที่ เพื่อเสริมสรPาง

ศักยภาพ ความรอบรูPดPานสุขภาพ และการมีสMวนรMวมของชุมชน สูMการพึ่งตนเองไดPทางดPานสุขภาพ และการมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี ตามเป_าหมายของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

บทบาทสำคัญของ อสม. คือ “แกPขMาวรPาย กระจายขMาวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัด

ทุกข`ประชาชน และทำตนเปTนแบบอยMางที่ดี” องค`การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 

สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตP กรุงนิวเดลี เคยกลMาวชื่นชมบทบาทของ อสม. ในการควบคุมโรค

ระบาดที่คุกคามโลก ในป. 2550 หลังการระบาดครั้งใหญMของไขPหวัดนก โดยไดPตีพิมพ`หนังสือชื่อ Role of 

Village Health Volunteers in Avian Influenza Surveillance in Thailand พูดถึงบทบาทของ อสม. ใน

การเฝ_าระวังไขPหวัดนก โดยระบุวMาเปTนหนึ่งในปeจจัยสำคัญที่ทำใหPประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเฝ_า

ระวังไขPหวัดนก รวมทั้งการเฝ_าระวังและป_องกันโรคติดตMอที่อุบัติใหมM ซึ่งเกิดการระบาดในหลายประเทศทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย เชMน โรคไขPหวัดใหญMสายพันธุ`ใหมM (H1N1) 2009  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ
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เมอร`ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดตMอมาจากสัตว`ที่ไมMเคยพบมากMอน เชMน โรคซาร`ส ไขPหวัดนก รวมถึง

โรคติดตMอท่ีกลับมาระบาดซ้ำ เชMน โรคไขPปวดขPอยุงลาย (CHIKUNGUNYA FEVER) เปTนตPน   

เมื่อตPนป. 2563 ไดPมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 

สถานการณ`การระบาดภายในประเทศ มีจำนวนผูPติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีกลุMมเสี่ยงที่เดินทางกลับมาจาก

ตMางประเทศ และประชาชนที ่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื ่อกลับสู Mภูมิลำเนาใน

ตMางจังหวัด สรPางความสูญเสียใหPกับชีวิต เศรษฐกิจและสังคมในวงกวPาง ประเทศไทยมีการดำเนินการรับมือการ

ระบาดของโรคมาอยMางตMอเนื่องตั้งแตMเดือนกุมภาพันธ` 2563 ซึ่ง อสม. นับเปTนปราการดMานหนPาที่สำคัญในการ

ตMอสูPกับโรคโควิด 19 อยMางตMอเนื่อง มุMงม่ัน และเสียสละ เคียงคูMกับบุคลากรทางการแพทย`และสาธารณสุขไทย 

ทำใหPประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ`การเกิดโรคไดPดีเปTนอันดับตPนๆ ของประเทศในโลก จนเปTนท่ี

ยอมรับและไดPรับการยกยMองจากองค̀การอนามัยโลก และทำใหPท่ัวท้ังโลกรูPจัก อสม. ของประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

จากผลงานของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรค และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

ที่ผMานมาเพื่อใหPทราบสถานการณ`ในพื้นที่ บทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชนโดยการมีสMวนรMวมของ 

อสม. ที่เปTนปeจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ_าระวัง ป_องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในชุมชน เพื่อนำมาปรับใชPในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหPเกิดความเขPมแข็งเตรียมพรPอม

รับมือกับปeญหาสุขภาพ โรคอุบัติใหมM หรือภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งใชPในการกำหนดแผนยุทธศาสตร̀

เพื่อเตรียมความพรPอมในการป_องกัน และแกPไขปeญหาโรคอุบัติใหมM วิกฤติการณ` หรือภัยพิบัติดPานสุขภาพท่ี

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เปTนการเสริมสรPางความเขPมแข็งของเครือขMายสุขภาพที่มีในพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care) นำไปสูMการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป_าหมายของการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ตMอไป จึงตPองมีการศึกษาสถานการณ̀การเฝ_าระวัง ป_องกันและ

ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPาน ข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงค=ของการศึกษา 

1.2.1 วัตถุประสงค=ท่ัวไป 

เพื่อศึกษาสถานการณ̀การเฝ_าระวัง ป_องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPาน 

1.2.2 วัตถุประสงค=เฉพาะ 

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป_องกันตนเองในสถานการณ`การแพรMระบาดของโรคโควิด 19 ใน

พ้ืนท่ีชMวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 

2) เพ่ือศึกษาบทบาทของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

3) เพื่อศึกษาการจัดการของชุมชนในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสMวน

รMวมของ อสม. 

4) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป_องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ`การแพรMระบาดของ

โรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหวMางชMวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 
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5) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป_องกันตนเองของประชาชนในสถานการณ`การแพรMระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหวMางชMวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 

6) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ใน

ชุมชน ระหวMางความคิดเห็นของ อสม. และเจPาหนPาท่ีสาธารณสุข 

7) เพื่อเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการ

มีสMวนรMวมของ อสม. ระหวMางความคิดเห็นของ อสม. และเจPาหนPาท่ีสาธารณสุข 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาคHนควHา 

1.3.1 ขอบเขตดHานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เปTนศึกษาปeจจัยความสำเร็จการดำเนินงานของ อสม. 

ในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรค และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน  โดยศึกษาในกลุMมประธาน

ชมรม อสม. ตั้งแตMระดับหมูMบPานขึ้นไป ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้ง เจPาหนPาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานรMวมกับ อสม. 

ใน 9 ดPาน ประกอบดPวย 

ดPานท่ี 1 ขPอมูลท่ัวไป 

ดPานที่ 2 พฤติกรรมการป_องกันตนเองในสถานการณ`การแพรMระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชMวงที่มี

นโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 

ดPานท่ี 3 บทบาทของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ดPานท่ี 4 การจัดการของชุมชนในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสMวนรMวมของ อสม. 

ดPานท่ี 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป_องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ`การแพรMระบาดของ

โรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหวMางชMวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 

ดPานท่ี 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป_องกันตนเองของประชาชนในสถานการณ`การแพรMระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหวMางชMวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชMวงมาตรการผMอนปรน 

ดPานท่ี 7 การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ใน

ชุมชน ระหวMางความคิดเห็นของ อสม. และเจPาหนPาท่ีสาธารณสุข 

ดPานท่ี 8 การเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการ

มีสMวนรMวมของ อสม. ระหวMางความคิดเห็นของ อสม. และเจPาหนPาท่ีสาธารณสุข 

ดPานท่ี 9 ผลการวิเคราะห̀ขPอมูลจากการสนทนากลุMม (Focus Group Discussion) 

1.3.2 ขอบเขตดHานประชากรและกลุNมตัวอยNาง คือ กลุMมประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมูMบPาน (อสม.) ตามประกาศคณะกรรมการสMงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPานกลาง 

เรื่อง การรวมกลุMมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPาน พ.ศ. 2561 ทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแตMระดับหมูMบPาน 

ขึ้นไป และเจPาหนPาที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานรMวมกับ อสม. ใชPวิธีการคัดเลือกกลุMมตัวอยMางแบบการสุMม

อยMางงMาย (Simple random sampling)  
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1.4 นิยามศัพท=เชิงปฏิบัติการ 

1.4.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูNบHาน (อสม.) หมายถึง บุคคลท่ีไดPรับการคัดเลือกจากหมูMบPาน

หรือชุมชน ผMานการฝ�กอบรม และขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวMาดPวยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูMบPาน พ .ศ. 2554  

1.4.2 โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด 19 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตMอ พ.ศ. 2558 

1.4.3 พฤติกรรมการปcองกันตนเองในสถานการณ=การแพรNระบาดของโรคโควิด 19 หมายถึง 

พฤติกรรมของ อสม. และประชาชนในการป_องกันตนเองจากโรคโควิด 19 เชMน กินรPอน ใชPชPอนสMวนตัว การลPาง

มือ การสวมหนPากากอนามัย การรักษาระยะหMางทางสังคม และการหลีกเลี่ยงไมMไปในที่ชุมชนในชMวงที่มีการ

แพรMระบาดภายในประเทศ และชMวงมาตรการผMอนปรน 

1.4.4 ชNวงที่มีนโยบายปeดเมือง หมายถึง ชMวงที่ประเทศไทยมีการประกาศใชPพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ̀ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ̀การระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ซ่ึงใหPมีผลบังคับใชPต้ังแตM วันท่ี 26 มีนาคม 2563 เปTนตPนไป 

1.4.5 บทบาทของ อสม. หมายถึง บทบาทของ อสม. ในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคและควบคุมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 1) กิจกรรมรณรงค̀ทำความสะอาด จัดสภาพแวดลPอม (Big Cleaning Week)  

2) อสม. สอนประชาชนในหมูMบPาน/ชุมชนทาหนPากากอนามัยจากผPา 3) การเคาะประตูPบPานรณรงค` ใหPความรูP 

ขPอมูล ขMาวสาร 4) อสม. เคาะประตูบPาน “คPนใหPพบจบใน 14 วัน” 5) อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บPาน

จนครบ 14 วัน (Home Quarantine / Local Quarantine 6) อสม. กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิต

ใหมM (New Normal) รMวมสรPางมาตรการรักษาระยะหMางทางสังคม (Social Distancing) 

1.4.6 การจัดการของชุมชน หมายถึง กระบวนการจัดการของชุมชนในการเฝ_าระวัง ป_องกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยการมีสMวนรMวมของ อสม. ไดPแกM มาตรการในการคPนหากลุMมเสี่ยง การ

จัดการกลุMมเสี่ยงที่เขPามาในพื้นท่ี การตื่นตระหนกในพื้นท่ี ความรMวมมือของประชาชนในพื้นท่ี และมาตรการ

ของชุมชน 

 

1.5 ประโยชน=ท่ีคาดวNาจะไดHรับ 

ไดPทราบสถานการณ` บทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชนโดยการมีสMวนรMวมของ อสม. เพ่ือ

นำมาปรับใชPในการกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหPเกิดความเขPมแข็งเตรียมพรPอมรับมือกับปeญหา

สุขภาพ โรคอุบัติใหมM หรือภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งใชPในการกำหนดแผนยุทธศาสตร`เพื่อเตรียมความ

พรPอมในการป_องกัน และแกPไขปeญหาโรคอุบัติใหมM วิกฤติการณ` หรือภัยพิบัติดPานสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคต เปTนการเสริมสรPางความเขPมแข็งของเครือขMายสุขภาพที่มีในพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

(Primary Care) นำไปสู Mการพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่ดีตามเป_าหมายของการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) ตMอไป 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้นำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

2.1 การสาธารณสุขมูลฐาน 
2.2 บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
2.3 สถานการณ์ และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ 
2.4 บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

2.1 การสาธารณสุขมลูฐาน 
 

2.1.1 ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน 
การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นกลยุทธ์ในการบรรลุความมีสุขภาพดีถ้วนหน้าของประชาชน ภายใต้

ความหมายของคำว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ยึดถือเป็น หัวใจของการทำงาน
มาตลอดแต่การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีหลายรูปแบบทั้งลักษณะของ ปัจเจกชน องค์กรและกลุ่มต่างๆ 
เป็นต้น ในระยะแรกของการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
และเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ (Knowledge) ด้านการแพทย์ การสาธารณสุขเป็นจุดแรก 
เมื่อประชาชนมีความรู้แล้วจะนำไปสู่ การมีเจตคติ (Attitude) ที่ดีจนถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง (Practice) ซึ่งนัก
สาธารณสุขได้ใช้หลักการนี้ เป็นแนวทางการดำเนินงานและจากการวิเคราะห์การเจ็บป่วยของประชาชนในอดีต
พบว่าส่ิงที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชนขาดความรู้ด้านการสาธารณสุขที่จำเป็น รวมทั้งขาดความรู้ในการบริการ 
สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐนั่นเองและจากแนวคิด ที่ว่าหากประชาชนจะมีสุขภาพดี ประชาชนจะต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้คอยส่งเสริมและสนับสนุน 
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของ ประชาชน จึงได้พยายามที่จะให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของอาสาสมัคร และถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
(พ.ต.หญิง นฏัจภัส มธรุส, 2547) 

สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2529) ได้ให้ความหมายว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน” 
เป็นกลวิธีทางสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีอยู่ในระดับตำบลและหมู่บ้านการ
สาธารณสุขเป็นวิธีการให้บริการสาธารณสุขที่ผสมผสานทั้ง ทางด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่ดำเนินการโดยประชาชนเอง ซึ่งประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน
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ดำเนินงานและประเมินผลโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสาร การให้การศึกษา 
ฝึกอบรม และระบบการส่งต่อผู้ป่วยโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก” 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2557) ให้ความหมายตามคำ
ประกาศอัลมา-อตา พ.ศ. 2521 ว่า “เป็นบริการสาธารณสุขอันจำเป็นแก่การดำรงชีวิตมนุษย์ ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับความเป็นอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคม เข้าถึงชุมชน ครอบครัว และตัวบุคคลโดย
การมีส่วร่วมของชุมชนอย่างเต็มที่ และสามารถพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงตามหลักการพึ่งตนเอง
และการตัดสินใจด้วยตนเอง ทั้งนี้จะต้องได้รับการเช่ือมต่อให้เป็นอันเดียวกันทั้งระบบการให้บริการสุขภาพของ
ประเทศโดยถือว่าเป็นกลไกสำคัญยิ่งของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ที่จะนำไปให้ถึงประชาชนยัง
ที่พำนักอาศัยและที่ทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถกระทำได้” 

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (สืบค้นออนไลน์ เมื่อ 21 ต.ค. 63) 
ได้ให้ความหมายว่า “การสาธารณสุขมูลฐาน” เป็นระบบบริการสาธารณสุขที่เพิ่มเติ มหรือเสริมจากระบบ
บริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดบริการในระดับตำบล หมู่บ้าน โดยประชาชนและความร่วมมือของชุมชนเอง  

จากการศึกษา สรุปได้ว่า ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน หมายความว่า “กลวิธี หรือระบบ
บริการทางสาธารณสุขที่เพิ่มเติมจากระบบบริการสาธารณสุขที่รัฐจัดให้ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพที่ดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็น
หลัก” 

2.1.2 หลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน 
หลักการที่สำคัญของการสาธารณสุขมูลฐานมี 4 ประการ คือ 
1) การมีส่วนร ่วมของชุมชน (People Participation = P.P หรือ Community Participation, 

Community Involvement = C.I) ซึ ่งสำคัญตั ้งแต่การเตรียมเจ้าหน้าที ่ เตรียมชุมชน การฝึกอบรม การ
ติดตามดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามาร่วมช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณสุข ทั้งด้านกำลังคน กำลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ มิได้หมายถึงชุมชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการพัฒนา หากแต่หมายถึงประชาชนในชุมชนนั้นเป็นผู้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนของตนเป็นอย่าง
ดี จึงเป็นผู้กำหนดปัญหาสาธารณสุขของชุมชนนั้นเอง เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ทั้งนี้ โดยชุมชนมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาใดประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไข
ได้ วิธีการใดอยู่นอกเหนือความสามารถของชุมชน ก็ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหา รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างของรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่าน
มา ได้แก่ 

-  การสำรวจและใช้ผลการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
-  การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุข 
-  การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
-  การคัดเลือกและฝึกอบรม อสม. กสค. เป็นต้น 

2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology = AT) เทคนิคและวิธีการที่ใช้ใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ควรเป็นเทคนิควิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก เหมาะสมกับแต่ละสภาพท้องถิ่นและ
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ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ เทคนิควิธีการซึ่งหมายรวมตั้งแต่วิธีการค้นหาปัญหา ขบวนการในการแก้ไขปัญหา 
จนกระทั่งถึงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชนเอง เช่น การทำระบบประปาด้วยปล้องไม้ไผ่ การใช้สมุนไพร
ในชุมชน การใช้ระบบการนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้อาจเป็นภูมิความรู้
ดั้งเดิมในชุมชน ที่ชุมชนมีการถ่ายทอดในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของตนเองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เช่น 
การใช้ยาหรือแพทย์แผนไทยในการรักษาพยาบาลโรคบางอย่าง หรือการนวดไทย หรือเป็นภูมิความรู้ใหม่ที่
ชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเหมาะสมกับชุมชนในการแก้ปัญหา เช่น การใช้อาหารเสริมในการแก้ไขปัญหา
โภชนาการ การจัดทำโอ่งน้ำเพื ่อเก็บน้ำสะอาด เป็นต้น หากการเรียนรู ้ไปยังอีกชุมชนหนึ่งในลักสณะที่
ประชาชนถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนด้วยกันเอง อาจจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือโดยการสนับสนุนช่วยเหลือ
ของเจ้าหน้าท ี ่ภาครัฐ โดยวิธ ีการที ่ เร ียกว่า การแลกเปลี ่ยนเทคโนโลยีระหว่ างหมู ่บ ้าน หร ือ TVDV 
(Technology cooperation among developing villages) จะทำให้ขบวนการเรียนรู ้เหล่านี ้เป็นไปโดย
กว้างขวาง รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการแก้ไขปัญหา ที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ 

3) มีการปรับระบบบริการพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับการสาธารณสุขมูลฐาน (Reoriented Basic 
Health Service = BHS) หรือ Health Infrastructure ระบบบริการของรัฐ และระบบบริหารจัดการที่มีอยู่
แล้วของรัฐ จะต้องปรับให้เช่ือมต่อและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย ทั้งนี้โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ คือ 

- ต้องการให้เกิดการกระจายการครอบคลุมบริการให้ทั่วไป (Coverage) 
- การกระจายทรัพยากรลงสู่มวลชน (Resource Mobilization) 
- การจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ (Referal System) 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามที่จะปรับระบบบริการสาธารณสุข

ของรัฐให้เอื้อต่องานสาธารณสุขมูลฐาน ดังจะพิจารณาได้จากโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ คือ 
-  โครงการบัตรสุขภาพ 
-  โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการ และหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (พบส.) 
-  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) 
เป้าหมายของการปรับเปล่ียนระบบบริการสาธารณสุข ก็เพื่อที่จะทำให้ประชาชนสามารถที่จะ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง การปรับเปลี่ยนระบบ
บริการจะต้องมีการดำเนินงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับสถานีอนามัยซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน โรงพยาบาลชุมชน
ในระดับอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ในระดับจังหวัด รวมทั้งสถานบริการเฉพาะทางต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และได้รับการส่งต่อเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อมีความจำเป็น 

4) การผสมผสานกับงานของกระทรวงอ ื ่น ๆ ( Intersectoral Collaboration = IC) งาน
สาธารณสุขมูลฐานจะสำเร็จผลได้ต้องผสมผสานทำงานไปด้วยกันได้ ทั้งภายในกระทรวงและต่างกระทรวง 
แนวคิดที่สำคัญของการดำเนินงานในด้านนี้ คือ การประสานเพื่อให้หน่วยงานอื่นทำงานในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานนั ้น ๆ ในลักษณะที่ส่งเสริมหรือสอดคล้องกับการพัฒนาด้านสุขภาพ ไม่ใช่ขอให้บุคลากรของ
หน่วยงานอื่นมาร่วมกันปฏิบัติงานภาคสาธารณสุข ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การประสานงานระหว่างสาขา
เป็นไปอย่างได้ผล คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ว่า การดำเนินงานเรื่องอะไร ของหน่วยงานใดจะมีส่วนใน
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การส่งเสริมการมีสุขภาพดี เช่น การศึกษา การเกษตร การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรชุมชน ฯลฯ 

การประสานความร่วมมือต้องดำเนินการในหลายระดับ แต่ที่สำคัญนั้นหากสามารถสร้างให้เกิด
ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนเป็นหลัก โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินใจ ก็จะช่วยให้ความร่วมมือ
นั้นชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูปแบบสำคัญที่มีการศึกษาวิเคราะห์และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการ
ประสานงานระหว่างสาขา คือ การใช้ จปฐ. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งในแง่ของ
การส่งเสริมการประสานงานระหว่างสาขานั้นถูกเน้นหนัก คือ การประสานงานเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ยอมรับ
และร่วมกันใช้เป้าหมาย จปฐ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเองเป็นเป้าหมายในการทำงานกับ
ประชาชนในพื้นที่ หรือหากจะมีการปรับเปล่ียนเป้าหมายและตัวช้ีวัด จปฐ. ก็ต้องปรับเปล่ียนโดยมุ่งวิเคราะห์
ให้เห็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน 

2.1.3 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยนั้น มีความสอดคล้องกับปัญหาและ

ความต้องการของประชาชน โดยเป็นองค์ประกอบที่มีความเช่ือมโยงกับงานบริการสาธารณสุขพื้นฐาน (Basic 
Health Service) ซึ่งรัฐบาลได้เป็นผู้จัดให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยการบริการแบบผสมผสาน 4 ด้าน คือ 
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นงานที่
ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองออกเป็นงานต่างๆ ซึ่งเรียกว่าเป็น องค์ประกอบของงานสาธารณสุข
มูลฐาน จากเดิมตามสาระสำคัญของกฎบัตรอัลมา - อตา นั้น กำหนดไว้ 8 องค์ประกอบ ต่อมาได้ประกาศเพิ่ม
อีก 2 ประการเมื่อ พ.ศ. 2530 คือ งานส่งเสริมสุขภาพฟัน และงานส่งเสริมสุขภาพจิต จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2534 
ได้ประกาศเพิ่มเติมอีก 4 ประการ คือ งานอนามัยส่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานป้องกันควบคุม
อุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อ และงานป้องกันควบคุมโรคเอดส์ รวมเป็นจำนวน 14 องค์ประกอบ คือ 

1. งานโภชนาการ อสม. มีหน้าที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาโภชนาการที่
เกิดข้ึน เช่น โรคขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ชวบ หรือเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำเป็นต้น โดยร่วมมือกับกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำ กลุ่มแม่บ้าน ในการค้นหา สำรวจสภาวะอนามัยเด็ก ช่ังน้ำหนักเด็ก 0-5 ขวบ ทุกคนเป็นประจำ 
เมื่อพบเด็กคนใดที่ขาดสารอาหารก็ดำเนินการให้อาหารเสริมโดยเร็ว ให้ความรู้แก่แม่ในการให้อาหารแก่ทารก 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกผัก เล้ียงสัตว์ เพื่อนำมาเป็นอาหาร 

2. งานสุขศึกษา ให้สุขศึกษาในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น การร่วมกันแก้ไข
ปัญหา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

3. การรักษาพยาบาล อสม. ให้การรักษาพยาบาลที ่จำเป็นเบื ้องต้นแก่ชาวบ้าน ชี ้แจงให้
ประชาชนทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล และชี้แจงให้ทราบถึงสถานบริการของรัฐ 
ตลอดจนส่งต่อผู้ป่วยถ้าเกินความสามารถของ อสม. 

4. การจัดหายาที่จำเป็น ดำเนินการจัดตั้งกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน หรือจัดหายาที่
จำเป็นไว้ให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และดำเนินการให้ประชาชนสามารถซื้อยาที่
จำเป็นเหล่านี้จากกองทุน หรือ ศสมช. ได้สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก 
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5. การสุขาภิบาลและจัดหาน้ำสะอาด อสม. ชี้แจงให้ประชาชน กรรมการหมู่บ้าน ทราบถึง

ความสำคัญของการจัดหาน้ำสะอาดไว้ดื่ม การสร้างส้วม การกำจัดขยะมูลฝอย และการจัดบ้านเรือนให้สะอาด 
เป็นต้น 

6. อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว อสม. ชี้แจงและจูงใจให้ประชาชนทราบถึง
ความสำคัญของการวางแผนครอบครัว ความจำเป็นของการดูแลก่อนคลอด (การฝากครรภ์) และการดูแลหลัง
คลอด นัดหมายมารดามารับบริการและความรู้ในการปฏิบัติตน การกินอาหาร ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน
โลหิต นัดเด็กมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ 

7. งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น อสม. ชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าในหมู่บ้านมีโรค
อะไรที่เป็นปัญหา เช่น โรคอุจาระร่วง โรคพยาธิ ไข้เลือดออก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการป้องกันและรักษา รวมทั้ง
การร่วมมือกันในการดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดโรคระบาดข้ึนได้ 

8. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อสม. ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการให้วคัซีน
ป้องกันโรคติดต่อ และนัดหมายเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการแก่ประชาชนตามจุดนัดพบต่าง ๆ 

9. การส่งเสริมสุขภาพฟัน อสม. ชี้แจงและให้ความรู้กับประชาชนถึงการดูแลฟัน การรักษา
สุขภาพช่องปากและฟัน นัดหมายประชาชนให้มารับบริการในสถานบริการหรือเมื่อมีหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่
เข้ามาในชุมชน 

10. การส่งเสริมสุขภาพจิต อสม. ช้ีแจงให้ประชาชนทราบถึงการส่งเสริมสุขภาพจิต การค้นหา
ผู้ป่วยในระดับชุมชน เพื่อจะได้รับการแนะนำ การรักษาที่ถูกต้อง 

11. อนามัยส่ิงแวดล้อม อสม. ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานอนามัยส่ิงแวดล้อมกับประชาชน 
ประชาชนทุกคนเฝ้าระวังมิให้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดมลภาวะ องค์กรชุมชนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาของ
ชุมชนเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมเป็นพิษ ส่งเสริมและให้ความรู ้เรื ่องสารเคมีในการเกษตร แจ้งเจ้าหน้าที ่เพื่อ
ดำเนินการกับผู้กระทำผิด 

12. คุ้มครองผู้บริโภค อสม. ร่วมกับประชาชนสอดส่องดูแลพฤติกรรมของร้านค้า รถขายยาเร่ 
ฯลฯ หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมายก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ อสม.ร่วมกันให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านใน
การเลือกซื้อสินค้า เช่น อาหาร เครื่องปรุงรส ขนม เครื่องสำอางที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ อย. มาใช้ ตลอดจน
อาจจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อร่วมมือประสานงานกันดูแลประชาชนในพื้นที่ 

13. การป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ อสม. ร่วมกันค้นหาผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิต มะเร็ง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนรายช่ือผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาหรือส่งต่อ วิธีการปฏิบัติตนให้พ้น
จากการเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงแนวทางการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย ตลอดจนสร้างเสริมความมีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อผู้พิการในชุมชนและร่วมกันฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 

14. เอดส์ อสม. ให้ความรู้กับประชาชนให้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ตลอดจนมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถอาศัย
อยู่ในชุมชนได้โดยชุมชนยอมรับ และไม่แพร่กระจายโรคเอดส์สู่คนในชุมชน 
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องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องค์ประกอบนี้ ไม่จำเป็นต้องเริ่มทีเดียวพร้อม

กันหมดทุกอย่าง อาจจะเริ่มในเรื่องที่ประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจริง ๆ ของชุมชนของตนเองก่อน 
แล้วภายหลังต่อมาก็ขยายต่อไปได้อีก และถ้าหากชุมชนใดไม่มีปัญหาในบางเรื่องเหล่านี ้ องค์ประกอบที่
ดำเนินการก็อาจลดลงได้ตามสภาพของความเป็นจริงของชุมชน นั้น ๆ 

2.1.4 วิวัฒนาการของการสาธารณสุขมูลฐาน 
ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520 – 2529) อยู่ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 

(พ.ศ 2520 -  2524)  และ ฉบับที่ 5 ( พ.ศ 2525 -  2529) โดยแผนพัฒนาสาธารณสุข  ฉบับที่ 4 ( พ.ศ 2520 
-  2524) มีการบรรจุการสาธารณสุขมูลฐานไว้ในนโยบายและแผนสาธารณสุขแห่งชาติ โดยประกาศ 8 
องค์ประกอบ การสาธารณสุขมูลฐาน และมุ่งเน้นการค้นหาคัดเลือกและฝึกอบรมชาวบ้านให้เป็นผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข (ผสส.)  และพัฒนายกระดับให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยก ำหนด
บทบาทของอาสาสมัครเหล่านี้ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ รวมทั้งกระจายแนวคิดและหลักการ
สาธารณสุขมูลฐานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกประเภท และทุกระดับให้เข้าใจและยอมรับความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส่วนแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5 ( พ.ศ 2525 - 
2529) มีขยายการจัดตั้งและพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชนบทและเริ่มทดลอง
การดำเนินงานในเขตเมือง โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนระดับหมู่บ้านบริหารจัดการทั้ง 8 องค์ประกอบและเพิ่มเป็น 10 
องค์ประกอบในปลายแผนที่ 5  

ผลการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 1 คือ การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่
เรียกว่า ผสส. และ อสม. ที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 510,286 คน และ 53,498 คน ตามลำดับ มีการจัดตั้งกองทนุ
ยาประจำหมู่บ้านโดยได้รับการสนับสนุนกองทุนเบ้ืองต้นกองทุนละ 800 บาท โดยมีการบริหารจัดการหลัก 3 ก 
(กำลังคน กองทุน ) โครงการบัตรสุขภาพ โดยเริ่มดำเนินการเมื่อพ.ศ 2526 และมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
ดำเนินงานจนครบทุกตำบลในปี พ.ศ. 2530 เกิดกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ถือว่าเป็นนวัตกรรม
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
และตัวชี ้วัดที ่กำหนดไว้ในใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมกับเร่งดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายทุกหมู่บ้านโดยมีโครงการรณรงค์พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่ งเป็นที่มาของการบริหารจัดการชุมชน
โดย “คณะกรรมการหมู่บ้าน” 

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530 - 2539) อยู่ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
6  (พ.ศ 2530- 2534) โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณสุขมูลฐานให้สามารถพึ่งตนเองทางสาธารณสุขใน
ระดับชุมชนโดยหลัก 3 ก. มีการสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจ เอกชน เข้ามาร่วมในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ส่วนแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 7 ( พ. ศ. 2535-  2539) มีการจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) โดยประกาศเพิ่มองค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐานจาก 10 องค์ประกอบเป็น 14 องค์ประกอบ พัฒนา
กลไกและกระบวนการถ่ายทอดความรู้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุขมูลฐาน และเน้นการดูแล
สุขภาพตนเองในระดับครอบครัว 
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ผลการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ทศวรรษที่ 2 เกิดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนซึ่งถูก

จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทำงานของอสมที่จะมาให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน
นอกจากนี ้ย ังเป็นสถานที ่น ัดหมายประชาชนในหมู ่บ ้านเพื ่อทำกิจกรรมด้านสุขภาพและเป็นสถานที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆ ด้านสุขภาพอนามัย มีการจัดตั้ ชมรม อสม. ขึ้นภายในจังหวัดของ
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ และเพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
สาธารณสุขมูลฐาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 20 มีนาคม 2 537 เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
พร้อมกับยกระดับ ผสส. ให้เป็น อสม. ทั้งหมด  

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540 - 2549) อยู่ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 
พ.ศ 2540 ถึง 2544 และฉบับที่ 8 พ.ศ 2545 ถึง 2549 

โดยแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544 เน้นการพัฒนาคนมีการสร้าง
แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) มีการจัดสรรงบประมาณแนวใหม่จากงบประมาณรายกิจกรรมเป็นราย
หมู ่บ้านเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพกำลังคนแก้ไขปัญหาสุขภาพและการจัดบริการใน ศสมช. และมีการ
ประกาศนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า Health for all By The Year 2000 ส่วนแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 มีการถ่ายโอนงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ตาม พรบ.การ
กระจายอำนาจ) หมู่บ้านละ 7,500 บาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับเพิ่มเป็น 10,000 บาทต่อ
ชุมชน และที่สำคัญมีการจัดตั้งกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเพื่อรับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐานแทน
สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นการขยายแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานสู่ระบบงานสุขภาพ
ภาคประชาชนที่เน้นการมีส่วนร่วมและสนับสนุนผ่านขี่สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการด้านสุขภาพด้วย
ตนเองโดยใช้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการพัฒนา 

ผลการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 3 มีการประกาศนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายในปี 2543 Health for All By the Year 2000 มีการสนับสนุนงบประมาณแนวใหม่และมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านสาธารณสุขมูลฐานโดยตรงมีการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพและบทบาทของ อสม. ที่ชัดเจน
กับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่ง อสม. ได้เข้ามามี
บทบาทที่สำคัญในการจัดการปัญหาดังกล่าวโดยการเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ของโรคผ่านเครือข่าย อส
ม. ที่ครอบคลุมทั้งประเทศและยังมีบทบาทที่เด่นชัดในการซ้อมแผนปฏิบัติการภาคประชาชนเพื่อรับมือโรค
ไข้หวัดนก เมื่อปี พ.ศ. 2549 

ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2559) อยู่ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2550 - 2554 และ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

โดยแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ 2550 - 2554 นั้นมีการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์
พี่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน มีการริเริ่มโครงการส่งเสริม อสม. เชิงรุก และการ
จัดทำแผนสุขภาพตำบลรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ส่วนแผนพัฒนาสาธารณสุข
แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่โดยใช้
รูปแบบการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพองค์กรหลัก คือ รพ.สต. อบต. อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและกองทุน
หลักประกันสุขภาพสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้รูปแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการพัฒนาเพื่อ
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ยกระดับองค์ประกอบ 6 ด้านคือ การมีส่วนร่วม การจัดทำแผนด้านสุขภาพ การจัดการงบประมาณ การจัด
กิจกรรม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น อสม. เชี่ยวชาญ อสม. นักจัดการ
สุขภาพชุมชนมีการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับ อสม. ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในชุมชน และที่สำคัญ
มีการพัฒนากลไกในการจัดการสุขภาพในระดับตำบลที่เรียกว่า “ตำบลจัดการสุขภาพ” 

ผลการพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานที่ 4 มีการบริหารจัดการภายใต้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มี
การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลมีการส่งเสริม อสม. เชิงรุกและ
การพัฒนาศักยภาพของ อสม. อย่างเป็นรูปประธรรมมีการสร้างกระบวนการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ด้วย
กลไกของตำบลจัดการสุขภาพ 

กล่าวโดยสรุป หลักการการสาธารณสุขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก เป็นบริบทที่มีความเป็น
สากลสามารถนำไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้จริง และตรงตามความต้องการของประชาชน อีกทั้ง
ประเทศไทยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นกลไกสำคัญที่สอดคล้องกับหลักการของ
การสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดการสุขภาพในระดับชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมไทย
และองค์การอนามัยโลกมาจนถึงปัจจุบัน 
 
2.2 บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
 

2.2.1 ตามมาตรฐานการสาธารณสุขมูลฐาน 
1) เป็นผู้ส่ือข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนในหมู่บ้าน 
2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้าน และแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเรื่อง

ต่างๆ 14 องค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน 
3) เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่ การส่งต่อผู้ป่วย และการติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการ

ส่งต่อมาจากสถานบริการ การจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ฯลฯ 
4) หมุนเวียนกันปฏิบัติงานที่ ศสมช. ในการ 

4.1) จัดทำศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของหมู่บ้าน 
4.2) ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมตามปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน  
4.3) ให้บริการที่จำเป็นใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 

5) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น ในเรื่องโภชนาการขาดสารอาหาร และ
ขาดธาตุไอโอดีน อนามัยแม่และเด็ก ติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ตามกำหนด การสรา้ง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเฝ้าระวังโรคประจำถิ่น เป็นต้น 

6) เป็นผู้นำในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (กฤษยาภัสสร์ ขาว
ปทุมทิพย์, 2556) 

2.2.2 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554 
กำหนดในหมวด 3 ข้อ 27 กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ไว้ดังต่อไปนี้  
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1) ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการรณรงค์ และให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐาน  
3) ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข หรือบทบัญญัติของ

กฎหมายอื่น ๆ 
4) จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพ ของท้องถิ่น 
5) เป็นแกนนำในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการ

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งอื่น ๆ 
6) ให้ความรู้ด้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของประชาชน 

และการมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นของชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ 
7) ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ 
8) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะ ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
9) ประสานการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของ

รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรพัฒนาชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่น 
2.2.3 ตามนโยบายการพัฒนา อสม. 4.0 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค 
รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มวัย และพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้น
การป้องกันควบคุมโรคมากกว่าการรักษา และลดความเหล่ือมล้ำในสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพ มีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หนึ่งในแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขได้กล่าวถึงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ในการพัฒนาระบบสุขภาพเป็นการสร้างกำลังคน พลังเครือข่ายด้านสุขภาพให้สามารถทำงานและส่ือสารเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป โดยสร้างกลไกการจัดการสุขภาพให้ไปสู่พื้นที่เพื่อให้มีความเหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับเอกชนและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนในการดูแล จัดการสุขภาพ ส่งผลให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เพื ่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดูแลสุขภาพทุกกลุ ่มวัยของกระทรวง
สาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้พัฒนาศักย ภาพ
เครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน ให้เป็นกำลังคนที่มีพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาค
ประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ อสม.และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้มีบทบาทในการเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนตาม
กลุ่มวัยแบบบูรณาการ มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม และเป็นแกนนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ โดยประสานงานวางแผนด้านสุขภาพ จัดการงบประมาณจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ และประเมินผล
การดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตลอดจนเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพตนเองและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัยสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน รวมถึงให้
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องค์กร อสม. ที ่เป็นผู ้นำในการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน จึงมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็น อสม. 4.0 ขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของ อสม. 4.0 ไว้ดังนี้ 

1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Skill) หมายถึง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ใช้
แอปพลิเคชัน (Application Smart อสม.) โทรศัพท์มือถือ แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) คอมพิวเตอร์ 
(Computer) ในการติดต่อส่ือสาร เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ รวมทั้งใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถหรือทักษะของบุคคลในการ
เข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถาม จนสามารถประเมิน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกรับ 
เลือกใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ เพื ่อการจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู ้อื่นได้  
(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

3) การเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ (Change Agent) และการเป็นผู้นำการจัดการสุขภาพ
ชุมชน หมายถึง อสม. ที่เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพ และเป็นผู้ร่วมดำเนินการ ส่ังการ ควบคุมกำกับ ให้คำ
ชี้แนะในกระบวนการจัดการด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่
พึ่งตนเองได้ 

4) ความรู้ และทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid) พร้อมเป็นจิต
อาสา หมายถึง 

2.2.4 ตามนโยบายการพัฒนายกระดับ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน 
ในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาและยกระดับความรู้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีการส่ือสารทาง
การแพทย์เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชน 
ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทของ อสม. ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ 
อสม. ในฐานะบุคลากรที ่เป็นเครือข่ายที ่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับชุมชน โดยกำหนด
บทบาทของ อสม. หมอประจำบ้านไว้ดังนี้ 

1) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ทุกครัวเรือน 
2) เป็นพี่เล้ียงให้ อสค. ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ทุกครัวเรือน 
3) เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ 
4) ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด และอุบัติเหตุ 
5) ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
6) การใช้เครื ่องมือสื ่อสารและแอปพลิเคชันในการคัดกรอง ประเมินสุขภาพร่วมกับทีมหมอ

ครอบครัว (Tele-medicine) เป็นแกนนำเครือข่ายสุขภาพและจัดการปัญหาสุขภาพครอบครัว ชุมชน รวมทั้ง
การส่งต่อผู้ป่วย เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพในพื้นที่ วางแผน แก้ไขปัญหา และรายงานผล 
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2.3 สถานการณ์ และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ 
 

2.3.1 สถานการณ์ และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายในประเทศไทย 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่เดือน
ธันวาคม2562 โดยรายงานครั้งแรกที่มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื้อไวรัส COVID-19 สามารถ
แพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหล่ัง เช่น น้ำมูก น้ำลายของคน ผู้ติดเช้ือ
จะมีอาการหลายแบบตั้งแต่ติดเชื้อไม่มีอาการ อาการเล็กน้อยคล้ายเป็นไข้หวัดธรรมดา อาการปานกลางเป็น
ปอดอักเสบ และอาการรุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) ในวันที่ 
30 มกราคม 2563 และต่อมาได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) หลังมีการลุกลาม
ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เมื่อในวันที่ 11 มีนาคม 2563 

สำหรับประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 3,810 ราย กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128 ราย 
รักษาหายแล้ว 3,623 ราย และเสียชีวิต 59 ราย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 

โดยที่ผ่านมาได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มพบการระบาดใน
ประเทศจีน ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้เดินทางจากประเทศจีนในวันที่ 8 มกราคม 2653 ได้รับการ
ตรวจยืนยันผล และแถลงสถานการณ์ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้ป่วยช่วงแรกเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง 
การขยายพื้นที่ระบาดในต่างประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปยังพื้นที่
ระบาดอาจมีอาการเล็กน้อยทำให้ไม่มีการตรวจหาการติดเชื้อ การพบผู้ป่วยกลุ่มถัดมาคือผู้ประกอบอาชีพ
สัมผัสกับนักท่องเที่ยว จากนั้นพบการติดเช้ือในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมไปกินดื่ม การระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน
ใหญ่คือ การระบาดในสนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดำเนิน ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนต้องมีการประกาศให้โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2563) 

ต่อมา นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกมาทั้งจำนวน 14 ฉบับ และออกประกาศ เรื่อง การ
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยได้ออกข้อกำหนดและข้อ
ปฏิบัติแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น ดังนี้  
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ข้อ 1 การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเส่ียงต่อการ

ติดต่อเชื้อโรคโควิด 19 ตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศหรือส่ังตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับและที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบต่อไป ในกรณีที่
ได้รับการผ่อนผันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ให้ถือว่าประกาศหรือคำส่ังของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวรรคหนึ่ง เป็นคำส่ัง
ตามข้อกำหนดนี้ 

ข้อ 2 การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทุกจังหวัดออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 
เป็นการช่ัวคราว แต่อย่างน้อยให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) สนามมวย สนามกีฬา สนามแข่งขัน สนามเด็กเล่น สนามม้า ในทุกจังหวัดทั่ว
ราชอาณาจักร จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

(2) ผับ สถานบริการ สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ 
สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ตาม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่กรุง เทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น 

(3) สถานที่อื ่นนอกจากนี ้ เช่น แหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุด
สาธารณะ ศาสนสถาน สถานีขนส่งหรือโดยสาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาสั่งปิดเฉพาะส่วนหรือ
ทั ้งหมดและอาจจะกำหนดเงื ่อนไขและเงื ่อนเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้คำนึงถึงโอกาสเส่ียงต่อการติดต่อโรค 
ความจำเป็นของประชาชนในการจัดหาส่ิงอุปโภคบริโภคและการเดินทาง โดยเฉพาะในระยะแรกซึ่งต้องมีการ
เตรียมตัวหรือปรับตัว ในกรณียังไม่ได้มีคำส่ังให้ปิดสถานที่ใด ให้เจ้าของหรือผู้ดูแลสถานที่นั้นจัดให้มีมาตรการ
คัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด หรือระบบให้สอดคล้องกับมาตรการ
ดังกล่าวให้มากที่สุด 

ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นอากาศยาน 
เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด  

ข้อ 4 การห้ามกักตุนสินค้า ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือ
สินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ราคาส้ินค้าและบริการ พ.ศ. 2552 หรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 5 การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ใน
สถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย 
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ข้อ 6 การเสนอข่าว ห้ามการเสนอข่าวหรือทำให้แพร่หลายทางสื่อต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือ

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันไม่เป็นความจริงและอาจทำให้ประชาชนเกิด
ความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนทำให้เกิดความเข้าใจผิด 

ข้อ 7 มาตรการเตรียมรับสถานการณ์ 
(1) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดเป็นผู้กำกับการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่ตนรับผิดชอบ 
(2) ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำหนดและประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือหรือ

บรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการของรัฐต่อประชาชน 
(3) ให้โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการป้องกันและ

ดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยหายใจ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นให้เพียงพอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงการเตรียมบุคคลากรทาง
การแพทย์ และการเตรียมสถานที่กักกัน สถานที่คุมไว้สังเกตอาการ 

(4) ในการกักกันตัวเองไว้สังเกตอาการ ให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งขึ้น หรืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการสามารถเข้าตรวจสอบการเฝ้า
ระวังหรือความเข้มงวด จริงจังในการดำเนินการดังกล่าวได้ 

ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท กำหนดให้กลุ่มคนที่มีความเส่ียงสูงต่อ
การติดเช้ือโรคโควิด 19 ดังต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตนเอง เพื่อป้องกันตนเองจาก
การติดเช้ือจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

(1) ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
(2) กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้องรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตาม
ธรรมชาติของโรค 

(3) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีลงมา 
ข้อ 9 มาตรการเกี ่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร  ให้กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญาตให้
ชาวต่างชาติยังคงอยู่ภายในประเทศ 

ข้อ 10 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย กำหนดให้มีการจัดเวรยาม ตั้งด่านตรวจ หรือจุด
ตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้าที่ กอ.
รมน. หรืออาสาสมัครในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการดังกล่าวได้ 

ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
(1) ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนการจัดกิจกรรม และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
(2) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค และเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน
อย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เช้ือโรคทางฝอยละอองน้ำลาย 
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(3) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้ส้ันลงเท่าที่

จำเป็น 
ข้อ 12 นโยบายการยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ กำหนดให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ยังคงเปิดดำเนินการในวันและเวลาราชการ โดยการจัดให้เหลื่อมเวลาการทำงานและ
พักเที่ยง การทำงานนอกสถานที่ปกติ การจัดประชุมผ่านระบบส่ือสารทางไกล (Tele Conference) 

ข้อ 13 คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด กำหนดให้ประชาชนงดหรือ
ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงานอยู่ ณ ที่พักอาศัย กรณีที่มีความ
จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง และกักกันสังเกตอาการ 

ข้อ 14 คำแนะนำฝนการจัดกิจกรรมอื ่นๆ การจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางสังคมตาม
ประเพณีนิยม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีศพ พิธีสงกรานต์ หรือกิจกรรม
ภายในครอบครัว ยังคงจัดได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กำหนด 

2. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) มีผลบังคับใช้วันที่ 3 เมษายน 2563 โดยประกาศห้ามบุคคลภายในประเทศ
ออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นโดยต้องมีหนังสือ
หรือเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง 

3. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) มีผลบังคับใช้วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นการกำหนดข้อยกเว้นในกลุ่มที่มี
ความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงที่ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) ประกาศกำหนด เช่น 1) การปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานตามที่ทางราชการมีคำสั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร 2) ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องพบแพทย์ และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน 3) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน 4) การเคลื่อนย้าย
กลุ่มเส่ียงที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเส่ียง เพื่อไปยังสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ 5) การบริการหรือการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 6) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ เช่น ผู้
เข้าเวรยาม ผู้ประกอบอาชีพประมง กรีดยาง เป็นต้น 

4. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ประเทศ (คราวที่ 1) ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2563  

5. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ยังคงห้ามบุคคลภายออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 น ถึง 04.00 น. 
และกำหนดห้ามจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การใช้สถานศึกษาในการเรียนการสอน สอบ ฝึกอบรม ห้ามจัด
ประชุม สัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของที่เกิดความแออัด ข้อกำหนดดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 
พฤษภาคม 2563 

6. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) จากการรับฟังความเห็นจากฝ่ายเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชน จึง
เห็นสมควรในการประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ (ผ่อนคลายระยะที่ 1) เช่น การจำหน่ายอาหาร
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และเครื่องดื่มให้ดำเนินการได้โดยให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้ าให้เปิดได้เฉพาะ
ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยา ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้ให้บริการได้เฉพาะการ
สระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 

7. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 มีการประกาศข้อกำหนดผ่อน
คลายมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ (ผ่อนคลายระยะที่ 2) เช่น 1) ช่วงเวลาของการออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 
23.00 น. – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 2) การเปิดสถานศึกษา การจัดกิจกรรมบางอย่างเพื่อดำเนินการป้องกัน
โรคโควิด 19 3) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถให้นั่งรับประทานภายในร้านได้ แต่ยังคงห้ามบริโภค
และจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 4) ห้างสรรพสินค้าให้เปิดเพิ่มในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค 5) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โดยจำกัดจำนวนคนทุกแผนกไม่เกิน 50 คน 6) คลินิกเวช
กรรมเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม เป็นต้น 

8. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) โดยที่มีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 
เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งว่าง จึงจำเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการในเขตพื้นที่
เลือกตั้ง แต่ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตวั่นที่ 
29 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

9. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่ 9) การผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการ (ผ่อนคลายระยะที่ 3) และขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ (คราวที่ 2)  ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2563 โดยให้กิจการหรือกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ เช่น 1) การออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 
23.00 น. – 03.00 น. ของวันรุ ่งขึ ้น แต่ให้การขนส่งสินค้า หรือรถโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางใน
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ 2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า รวมถึงศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือการจัด
นิทรรศการให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. 3) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย 
ยกเว้น อาบ อบ นวด 4) สถานที่ออกกำลังกาย สนามมวย สนามฟุตบอล 5) โรงภาพยนตร์ โรงละคร 6) การ
ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เป็นต้น 

10. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) การผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการ (ผ่อนคลายระยะที่ 4) ให้บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังคงเน้นย้ำมาตรการสากลในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
การเว้นระยะห่างทางสังคม และเพิ่มเติมมาตรการระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ “ไทยชนะ” 
ในการเข้าไปในสถานที่ต่างๆ การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา การผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต เช่น การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในร้านอาหาร ภัตตาคาร แต่ยังไม่อนุญาตในสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เป็นต้น 

11. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) การผ่อนคลายมาตรการบางมาตรการ (ผ่อนคลายระยะที่ 5) ขยายระยะเวลา
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การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ (คราวที่ 3)  ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การเปิดเรียนและ
รูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ การเปิดห้างสรรพสินค้าได้
ตามปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดกิจการได้แต่ไม่เกิน 24.00 น. แต่งด
เว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โดยกิจการทั้งหมดนั้นต้องมีมาตรการ
เพื่อลดการสัมผัสและแพร่เช้ือ ดังนี้ 

11.1 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
11.2 ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
11.3 การเว้นระยะห่าง 
11.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 
11.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนและหลังกิจกรรม 

12. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่
จะเดินทางเข้ามาภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้
กลับมายังประเทศไทย และได้รับการดูแล คัดกรอง และเฝ้าระวังตามมาตรการต่องไป 

13. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ 
(คราวที่ 4) ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ได้เปิดให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่ม หรือใช้สิทธิของประชาชน
เพื่อการชุมนุมใดๆ ภายใต้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 

14. ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ 
(คราวที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563  

15. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 

16. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 (ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นออนไลน์ เข้าถึง
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) 
 

จากการศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นทำให้เป็นมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ภายในประเทศในแต่ละระยะตามแต่ละช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงของมาตรการ
ผ่อนปรนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งหลังจากมีการประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 
หลังจากมีการแพร่ระบาดในพื ้นท ี ่สำคัญ  ประกอบกับสถานประกอบก ิจการเก ือบทุกแห่งในพ ื ้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต้องหยุดกิจการช่ัวคราว ส่งผลให้พนักงาน ลูกจ้างทั้งที่เป็นคนไทยซึ่งส่วนใหญ่
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เป็นคนต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวมีการเดินทางกลับประเทศของตนเอง 
ส่งผลให้เกิดความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศ จนมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาบาง
ท่านออกมาประเมินสถานการณ์ (Scenario) โดยแบ่งได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 

1. สถานการณ์ที่การควบคุมโรคไม่มีประสิทธิภาพ (รุนแรงที่สุด)  นั่นคือ หากปล่อยให้การ
ระบาด เป็นไปโดยธรรมชาติของโรค มีความพยายามที ่จะชะลอการระบาดบ้าง แต่ไม่มากนักห รือไม่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้ติดเช้ือ 1 คนจะสามารถแพร่เช้ือไปสู่ผู้อื่น (R0) ได้อีก 2.2 คน การระบาดจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วมาก หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกสัปดาห์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนทำให้ผู้ป่วยต่อ
สัปดาห์สูงสุดในเดือนสิงหาคม จะมีผู้ป่วยรวมทั้งส้ิน 16.7 ล้านคนใน 1 ปี 

2. สถานการณ์ที ่สามารถชะลอการระบาดได้พอสมควร  หากมาตรการควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการมีความร่วมมือที่ดีจากภาคประชาชน ทำให้ไทยสามารถชะลอการแพร่ระบาด
ของโรคได้ในระดับหนึ่ง จนทำให้ผู้ที่ติดเช้ือสามารถแพร่เช้ือไปสู่ผู้อื่น (R0) ได้เพียง 1.8 คน 

3. สถานการณ์ที่สามารถควบคุมโรคได้ดี จนทำให้ผู้ที่ติดเช้ือสามารถแพร่เช้ือไปสู่ผู้อื่น (R0) ได้
เพียง 1.6 คน เกิดการระบาดตามฤดูกาลในแต่ละปี และกลายเป็นโรคประจำถิ่นคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งต้องมี
มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้น และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง รวมทั้งประชาชนให้ความ 
ร่วมมือเป็นอย่างมาก 
(สืบค้นออนไลน์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 : https://news.thaipbs.or.th/content/289799) 
 

 

ภาพที่ 1 การประเมินสถานการณ์ (Scenario) การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย 
 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
โรคโควิด 19 ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 

กรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติ

โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2563 โดยมีความสำคัญคือการแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ปกครอง กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื ้อร้ายแรง พ.ศ. 2563  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้กำหนดมาตรการพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานที่ต่างๆ ในการป้องกันตนเอง โดยเน้นมาตรการหลักคือ “กินร้อน ช้อน
ส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า รักษาระยะห่าง” และข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์เพื่อรองรับกับสถานการณ์
ดังกล่าว  (กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข : สืบค้นออนไลน์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563) 

จากการศึกษามาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคคิด 19 ของประเทศไทย สามารถ
สรุปได้ว่า ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ได้รับข้อมูลการแพร่ระบาดของประเทศจีน ซึ่งขณะนั้นยัง
ไม่พบผู้ติดเช้ือภายในประเทศ โดยมีมาตรการในการตรวจคัดกรองกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศกลุ่ม
เสี่ยง และต่อมาได้ใช้มาตรการทางกฎหมายได้แก่ การประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต่อมาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกมาทั้งจำนวน 14 ฉบับ และออกประกาศ 
เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 2 ฉบับ 
เป็นการลดการเคล่ือนไหวของประชาชน ลดการสัมผัส การติดต่อ และกิจกรรมที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ
โรค และให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการสถานการณ์ของแต่ละจังหวัด และกำหนด
บทบาทให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม หรือเครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้เข้า
มามีส่วนสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั ้งกำหนดมาตรการ DHMT : D : Social Distancing เว้น
ระยะห่าง M : Mask สวมหน้า กากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand 
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว 
ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ อีกทั้งได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังใน
ระหว่างมาตรการผ่อนปรน เช่น “ไทยชนะ” และกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังของสถานประกอบการ และ
พื้นที่สาธารณะที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยง ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จนองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ได้กล่าวถึงผลการ
ดำเนินงานของ อสม. ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 รูปแบบ Video Conference อสม. ว่า 
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“เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะตลอด 40 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยทุ่มเทให้กับการลงทุนสำหรับโครงสร้างขั้น
พื้นฐานด้านสาธารณสุข ทั้งยังนำกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations) มาปรับใช้
อีกด้วย ซึ่งประเทศไทยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งทำ
หน้าที่เป็นหูเป็นตา คอยดูแลสอดส่องระบบสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการ
รับมือกับโรคโควิด 19 โดยที่ประเทศไทยเคยได้รับบทเรียนที่ผ่านมาจากอดีตรวมไปถึงประสบการณ์ในการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส (SAR : Severe Respiratory Syndrome) เมื่อปี 2003” 

2.3.2 สถานการณ์ และมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในต่างประเทศ 

ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือแล้วจำนวนกว่า 48,419,721 ราย เสียชีวิต 1,230,753 ราย โดยประเทศ
ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America : 
USA) มีผู้ติดเช้ือสะสมจำนวนกว่า 9,801,355 รายรองลงมาคือ ประเทศอินเดีย (India) 8,363,412 ราย และ
ประเทศบราซิล (Brazil) 5,590,941 ราย (กรมควบคุมโรค, สืบค้นออนไลน์ เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2563) 

ชาคร เลิศนิทัศน์ พุทธิพันธุ์ หิรัณยตระกูล, สถาพร น้อยจีน และสมชัย จิตสุชน, 2563 ได้สรุป
บทเรียนประสบการณ์ของต่างประเทศในการควบคุม และมาตรการคุมการระบาดไวรัสโควิด 19 โดยนำเสนอ 
“5 ข้อสังเกต” และสรุป “4 บทเรียน” ของประเทศที่มีการระบาดในระดับสูง อะไรคือข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน
ในช่วงที่ผ่านมา ตามด้วยการพิจารณา “3 ความสำเร็จ” ของประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
ค่อนข้างดีและอาจเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นดำเนินมาตรการตามได้ “2 จุดเปลี่ยน” แสดงประสบการณ์ที่
แสดงว่าเราต้องไม่ประมาทและไม่ชะล่าใจในการควบคุมโรค และประการสุดท้าย “1 เปิดเมือง” คือการใช้
เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) และหนานจิง (Nanjing) ในจีนเป็นกรณีตัวอย่างของการใช้มาตรการที่เอื้อให้สามารถเปิด
เมืองได้อย่างเหมาะสม 

1) 5 ข้อสังเกต 
ประการแรก คือ ความเร็วของการระบาดมีความแตกต่างกัน โดยประเทศในพื้นที่ยุโรปมีอัตราการ

ติดเช้ือที่รวดเร็วกว่าประเทศกลุ่มเอเชีย ซึ่งสะท้อนผลของประเภทและความทันการณ์ของมาตรการรับมือในช่วงแรก 
ประการที่สอง คือ กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเหนือ และปลุ่มประเทศในพื้นที่เอเชีย มีพื้นฐาน

ทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่าง เช่น ไม่ทักทายด้วยการสัมผัสใกล้ชิดกันมากเท่าชาวตะวันตก ชาว
ญ่ีปุ่นเองก็มีนิสัยรักความสะอาดและใส่หน้ากากในที่สาธารณะเป็นทุนเดิม ทำให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคิด 19 ได้ 

ประการที่สาม คือ อัตราการเสียชีวิตที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยอัตราการติดเช้ือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็
ในกลุ่มประเทศในพื้นที่ยุโรป 

ประการที่สี่ คือ ความเข้มข้นของมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ที่ค่อนข้าง
รุนแรงจะอยู่ในกลุ่มประเทศแถบเอเชียเป็นส่วนมาก โดยในประเทศแถบยุโรปมีแนวทางในการใช้มาตรการที่
เข้มข้นน้อยกว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกัน 

ประการสุดท้าย ประเทศไทยถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านการชะลอการระบาด โดยใช้
เวลาถึง 63 วันก่อนที่ยอดผู้ติดเช้ือสะสมจะขึ้นถึง 100 คน ในขณะที่อัตราการตายก็ค่อนข้างต่ำ 
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2) 4 บทเรียนเรียน 
ปัจจุบัน ปัญหาการแพร่ระบาดในกลุ่มประเทศแถบยุโรปยังอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากจำนวนผู้ติด

เชื้อและผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอยู่ในสิบประเทศแรกของโลกที่มีผู้ป่วยสะสมสูงที่สุดในโลก 
โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ประเทศเหล่านี้จะดำเนินมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในลักษณะเดียวกันหรือ
กระทั่งเข้มข้นกว่ากลุ่มประเทศเอเชีย ทั้งการระงับการเดินทาง การห้ามการชุมนุม ตลอดจนคำส่ังห้ามออกจาก
ที่พักอาศัย แต่ผลของการแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อพิจารณาการดำเนินมาตรการของแต่ละ
พื้นที่โดยละเอียด จะพบ 4 บทเรียนที่สำคัญจากประเทศกลุ่มนี้ ดังนี้ 

บทเรียนที่ 1 ความรวดเร็วและการให้ความร่วมมือของประชาชนในการใช้มาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมมีผลต่อแนวโน้มการระบาด เช่น การดำเนินมาตรการในอิตาลีนั ้น ถึงแม้มีการกำหนดมาตรการ
ออกมาเพื่อจัดการปัญหาตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดแต่มาตราการเหล่านั้นใช้เฉพาะจุดหรือพื้นที่ชายแดน
เท่านั ้น แต่ในส่วนอื่นของประเทศกลับไม่ได้มีการกำหนดมาตรการที ่ชัดเจนสำหรับการป้องกัน ซ้ำร้าย
ประชาชนก็ไม่ได้ตระหนักเกี่ยวกับความร้ายแรงของปัญหาเช่นกัน เช่นเดียวกันมาตรการตรวจเช้ือ ติดตาม และ
กักกันตัว (test, trace, and isolate) หากทำช้าก็ส่งผลให้การคุมการระบาดไม่ประสบความสำเร็จ ดังเช่นกรณี
ของอิตาลีที ่แม้ปัจจุบันจะมียอดการตรวจเชื้อสูงกว่า หนึ ่งล้านเคส หรือคิดเป็นประมาณ 20 ,000 คนต่อ
ประชากรหนึ่งล้านคน แต่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมได้มีการตรวจไปเพียงประมาณสองหมื่นเคสเท่านั้น ในขณะที่
เกาหลีใต้ได้ตรวจเช้ือไปมากกว่า 100,000 เคส ในห้วงเวลาเดียวกัน และไม่เพียงอิตาลี ประเทศที่มียอดการติด
เช้ือสูงล้วนมีการตรวจเช้ือน้อยกว่าเกาหลีใต้ในช่วงต้นของการระบาด ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบจำนวนการตรวจหาเช้ือโควิด 19 ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 
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บทเรียนที่ 2 ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ

ในการตรวจหาเชื้อไวรัส เช่น กรณีสหรัฐอเมริกา และสเปน ทำให้ไม่สามารถตรวจหาผู้ติดเชื้อได้อยา่งถูกต้อง 
ส่งผลทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดเข้าขั้นวิกฤตมากขึ้น และยังทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเช้ื อจนซ้ำเติม
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

บทเรียนที่ 3 ปัญหาด้านการสื่อสารนโยบายหรือมาตรการที่บังคับใช้ ปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งระหวา่ง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้มาตรการหรือนโยบายที่ประกาศใช้
ประสบปัญหาในการปฏิบัติจนทำให้ประสิทธิภาพลดลงและไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยปัญหาที่
กล่าวนี้เกิดในทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี สเปนและฝรั่งเศส 

บทเรียนที่ 4 ขาดการป้องกันปฏิกิริยาของประชาชนต่อมาตรการควบคุม เช่น กรณีประเทศอิตาลี 
เมื่อรัฐบาลวางแผนเรื่องมาตรการเข้มข้นในการปิดเมืองทางตอนเหนือของประเทศ แต่แผนการดังกล่าวรั่วไหล
ก่อนที่จะประกาศจริงทำให้ประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาดพากันอพยพออกมาและกระจายออกไปทั่วประเทศ 
จนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปในทุกพื้นที่ในช่วงเวลาต่อมา ประการนี้ประเทศไทยก็
มีปัญหาเช่นกันในช่วงที่มีการประกาศปิดหรือลดระดับกิจกรรมในกิจการ 34 ประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยไม่มีมาตรการป้องกันการเดินทางออกจากเมืองหลวง 

3) 3 ความสำเร็จ 
ในทางตรงกันข้าม ความสำเร็จของการดำเนินมาตรการของบางประเทศในกลุ่มประเทศเอเชีย อาทิ 

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการควบคุมการระบาดโควิด 19 ความสำเร็จของส่ี
ประเทศนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในแง่ของจำนวนผู้ติดเช้ือสะสม แต่ยังครอบคลุมถึงการชะลอของการแพร่ระบาดอย่าง
ในฮ่องกง หรือ การหยุดยั้งอัตราการเร่งของจำนวนผู้ติดเช้ือ (flattening the curve) ดังตัวอย่างในเกาหลีใต้ที่
สามารถลดจำนวนผู้ป่วยใหม่จากเดิมที่เคยพบอยู่สูงสุด 851 รายต่อวันให้เหลือเพียงไม่กี่สิบรายอย่างต่อเนื่อง 
และสุดท้ายในแง่ของการควบคุมอัตราเสียชีวิตของสิงคโปร์ ที่อยู่เพียงร้อยละ 0.2 เท่านั้น  (ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน 63) เราอาจสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จได้ 3 ประการคือ 

ความสำเร็จที่ 1 การมีระบบควบคุมโรคติดต่อที่เข้มแข็ง ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือ ประเทศใน
กลุ่มเอเชียหลายประเทศเคยมีประสบการณ์ต่อสู้กับการแพร่ของไวรัสโคโรน่า เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และฮ่องกง
ต่อสู้กับ SARS ในปี 2002, 2003 และ เกาหลีใต้ต่อสู้กับ MERS ในปี 2015 ทำให้รัฐบาลของทั้งสามตระหนัก
ถึงความสำคัญในการเตรียมระบบรองรับการควบคุมโรคติดต่อ มีการลงทุนในเรื่องที่จำเป็น เช่น ห้องตรวจเช้ือ 
อุปกรณ์การตรวจเช้ือ เป็นต้น ประชาชนเองก็มีความตระหนักต่อความรุนแรงของปัญหาตั้งแต่ต้นและให้ความ
ร่วมมือดี ทำให้สามารถออกมาตรการต่างๆ ได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

ความสำเร็จที่ 2 การตรวจ ติดตาม และกักกัน อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
มาตรการตรวจเชื ้อ ติดตาม และกักกันตัว (test, trace, and isolate) ในช่วงต้นของการระบาดได้รับการ
พิสูจน์ว่ามีส่วนช่วยอย่างมาก ประเทศอย่างเกาหลีใต้ ฮ่องกงและสิงคโปร์ ล้วนตรวจเช้ือไปแล้วเกินกว่า 10,000 
คน ต่อจำนวนประชากรหนึ่งล้านคน ตั้งแต่ในช่วงแรกของการระบาด เกาหลีใต้ยังได้เพิ่มการตรวจหาภูมิคุ้มกัน 
(antibody) ที่ให้ผลลัพธ์ได้ภายใน 10 นาที นอกเหนือจากการตรวจแบบหาเช้ือแบบมาตรฐาน (RT-PCR) และ
มีมาตรการรถตรวจโควิดเคล่ือนที่ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจอย่างแพร่หลาย การติดตามตัวนั้น
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ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยอย่างมาก ตัวอย่างเช่นเกาหลีใต้ใช้ข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในการติดตาม
ประวัติการเดินทางภายในประเทศของผู้ติดเชื้อ การตรวจ และติดตามเชิงรุกสามารถทำให้เกาหลีใต้แยกตัว
ผู้ป่วยออกจากสังคมได้ทันเวลา ส่วนไต้หวัน เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่แม้ไม่ได้มีการตรวจเช้ือมากนัก แต่ใช้การ
กักบริเวณผู้มีความเสี่ยงอย่างได้ผลจนสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ดี โดยที่รัฐบาลจะมีการ
ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ของผู้ถูกกักบริเวณอยู่เป็นรายวัน หรือแม้กระทั่งมีอำนาจในการติดตามบุคคลที่ถูก
ส่ังกักบริเวณผ่านสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากพบว่ามีการออกนอกสถานที่หรือปิดเครื่องโทรศัพท์โดยไม่ได้
รับอนุญาต ตำรวจในพื้นที่จะเข้ามาเยี่ยมพบภายใน 15 นาที พร้อมบทลงโทษปรับเงินสูงสุด 1 ล้านบาทสำหรับ
ผู้ฝ่าฝืน เป็นผลให้ประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 

ความสำเร็จที่ 3 การสื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจน แม้มาตรการจะถูกออกแบบมารัดกุมแค่ไหนก็
สามารถล้มเหลวได้ หากปราศจากการปฏิบัติตามของประชาชน ดังนั้นมาตรการที่สิงค์โปรให้ความสำคัญเป็น
อันดับต้นๆ คือ การสื่อสารของภาครัฐที่จะต้องโปร่งใส แม่นยำ และชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีดูแลสุขอนามัยที่
ถูกต้องและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที ่ร ัฐบาลเตรียมจะประกาศใช้ เพื ่อสร้างความตระหนักถึง
สถานการณ์แต่ไม่ก่อให้เกิดความตระหนกแก่ประชาชนซึ่งนำพาไปสู่ร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ส่วน
เกาหลีใต้ได้มีการส่งข้อความ SMS ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแจ้งกรณีการติดเชื้อในแต่ละวัน และเส้นทางการ
เดินทางของผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถวินิจฉัยได้ว่าตนอยู่ในกลุ่มเส่ียงในการติดเช้ือหรือไม่ 

4) 2 จุดเปลี่ยน 
ในบางกรณีความสำเร็จในการควบคุมการระบาดอาจเป็น “ภาพลวงตา” ได้เพราะสถานการณ์อาจ

เปล่ียนพลิกได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งในช่วงแรกถูกมองว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดได้ดี เพราะมีการคุมเข้มคนเข้าเมืองในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ ผนวกกับปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น การ
ทักทายโดยไม่สัมผัสกัน หรือ การรักษาสุขอนามัยของคนญี่ปุ่นเป็นทุนเดิม ทว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกลับชะล่าใจ ไม่
เน้นการตรวจติดตามเชิงรุกเหมือนเกาหลีใต้ แถมยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด
มาทดแทน ส่งผลให้ญี่ปุ่นเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายวันหลัก 100 ราย เป็นเวลาต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน จน
ท้ายที่สุดรัฐบาลญ่ีปุ่นต้องประกาศคำส่ังภาวะฉุกเฉินในโตเกียวและอีก 6 จังหวัดใหญ่ในวันที่ 7 เมษายน และ
ขยายออกเป็นทั่วประเทศในวันที่ 16 เมษายน ทั้งที่เพิ่งประกาศก่อนหน้าไม่ถึงสองสัปดาห์ว่าไม่จำเป็น อีกหนึ่ง
ตัวอย่างคือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศที่มีการคุมเข้มทั้งในเรื่องการตรวจติดตาม และ มาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ก็เริ ่มพบการแพร่กระจายกลุ่มใหม่ในช่วงต้นเดือน
เมษายน จนทำให้มียอดสะสมเกิน 3,000 ราย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดในชุมชนคนงานต่างชาติ โดย
คนงานเหล่านี้อาศัยอยู่ในที่พักอย่างแออัด จนทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ในที่สุด และยังกลายเป็นประเด็น
ทางสังคมว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันของการปฏิบัติต่อคนสิงคโปร์และต่อแรงงานต่างชาติอีกด้วย จุดเปลี่ยน
ของทั้งสองประเทศจึงเป็นอุทาหรณ์ว่าทุกพื้นที่ทั่วโลกไม่อาจนิ่งนอนใจได้จนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนและผลิต
ส่งให้นานาประเทศในจำนวนมากได้สำเร็จ ทุกประเทศจึงต้องพร้อมรับมือกับการกลับมาระบาดใหม่แม้จะดู
เหมือนสามารถควบคุมหรือชะลอได้แล้วในบางขณะ 

“1 เปิดเมือง” เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมก่อให้เกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจมหาศาล 
หลายประเทศจึงเริ่มคิดถึงการ ‘เปิดเมืองใหม่’ หรือ re-opening ที่ต้องมีความสมดุลระหว่างการทำให้ชีวิต
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ความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้ และการควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายวงมากเกินไปหรือ
ไม่ให้กลับมาระบาดใหม่จนระบบสาธารณสุขรองรับไม่ไหว มีคนตายจำนวนมาก จนในที่สุดก็ต้องกลับมาปิด
เมืองกันอีก ในที่นี้จะเสนอตัวอย่างของการเปิดเมืองอย่างระมัดระวังของจีน โดยใช้การเปิดเมืองอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปของเมืองอู่ฮั่นและหนานจิงเป็นกรณีศึกษา ภายหลังการปิดเมืองเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแตก่าร
เริ่มต้นแพร่ระบาดในเดือนช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้ว สถานการณ์ของโรคระบาดภายในเมืองอู่ฮั่นดีข้ึนมาก 
โดยในรอบ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่เพียง 3 รายและไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนับแต่เดือนมกราคมเป็นต้น
มา ดังนั้นทางการจีนจึงได้ประกาศเปิดเมืองอู่ฮั่นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน โดยได้แบ่งการ
ดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก คือ การออกมาตรการในช่วงก่อนการเปิดเมืองอย่างเป็นทางการ (ก่อน
วันที่ 8 เมษายน) โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทางการได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองมีการอนุญาตให้
ประชาชนเดินทางเข้าออกเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย์ เป็นรายกรณี พร้อมทั้งอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสนิค้า 
สถานบันเทิงและสวนสนุกแบบเปิดที่อากาศมีการถ่ายเทสะดวก ซึ่งเป็นผลให้ผู้คนสามารถออกมาใช้ชีวิตนอก
บ้านได้ ระยะที่สอง คือ มาตรการสำหรับรองรับการเปิดเมืองอย่างเป็นทางการ (หลังวันที่ 8 เมษายน) โดยเน้น
การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน อาลีเปย์ (Alipay) และ 
วีแชต (WeChat) ที่จะระบุที่อยู่ ประวัติการเดินทาง ประวัติทางการแพทย์ของเจ้าของโทรศัพท์และแสดงผล
ของบุคคลนั้นและจะสร้าง QR code สามสถานะได้แก่ สีเขียว หมายถึงสามารถเดินทางได้ตามปกติ สีเหลือง 
ต้องกักตัวเองอีก 7 วัน และสีแดงต้องกักตัวเอง 14 วัน โดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้มีผล QR Code เป็นสีเขยีว
เท่านั้นให้สามารถเดินทางระหว่างเมือง เดินทางในระบบขนส่งสาธารณะ เข้าสถานที่ทำงาน หน่วยธุ รกิจ 
หน่วยงานผลิตต่าง ๆ เช่น โรงงาน ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร เป็นต้น ถึงแม้สถานการณ์จะเปล่ียนแปลง
ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นประกอบกับมาตรการที่ผ่อนคลาย แต่มาตรการบางอย่างยังคงมีการบังคับใช้อย่าง
เข้มงวด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ การบังคับใส่หน้ากากอนามัย การบันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ การปิด
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ นอกจากนั้นประชาชนอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จะยังคงไม่ได้รับอนุญาต
ในการเดินทางหรือโดยสารรถสาธารณะ ซึ่งกลุ่มมาตรการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมกลับมาขับเคล่ือนได้โดยเร็ว 

ในกรณีเมืองหนานจิง แม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าอู่ฮั ่นมาก คือไม่ถึง 100 คน แต่มีมาตรการ
จำนวนมากที่สามารถนำมาปรับใช้กับการเปิดเมืองอย่างระมัดระวังได้ เช่น การป้องกันการสัมผัสจุดเส่ียง (มีทิช
ชูให้ใช้กดปุ่มลิฟต์ เน้นการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้เงินสด) การปฏิเสธหรือจำกัดการให้บริการกับลูกค้าที่
ไม่ใส่หน้ากากหรือมี QR code ที่ระบุว่าเป็นกลุ่มเส่ียง นั่งทานอาหารต้องห่างกันและไม่หันหน้าหากัน แท็กซี่มี
พลาสติกกั้นระหว่างด้านหน้า (คนขับ) และด้านหลังรถ (ผู้โดยสาร) มีการฉีดพ่นฆ่าเช้ือในรถวันละ 3 ครั้ง มีแอป
พลิเคชันที่บอกให้รู้ว่าบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยง และกั้นบริเวณนั้นไม่ให้คนเข้าออกมากเกินควร การทำงานในที่
ทำงานต้องระมัดระวังอย่างมาก เช่น ต้องมีหน้ากาก ถุงมือใช้ครั้งเดียว วัดอุณหภูมิพนักงานและบันทึกทุกวัน 
พนักงานต้องบอกว่า ไปกินข้าวที่ไหน พบใคร เดินทางมาอย่างไร หลายคนเอาข้าวกลางวันจากบ้านมาทาน 
เพราะเชื่อว่าไม่ปลอดภัยถ้าจะไปซื้อกินและต้องเจอคนและสัมผัส การกักกันตัวก็ทำอย่างเข้มข้นโดยลดการ
สัมผัสระหว่างผู้ถูกกักกันและผู้ให้บริการเช่น จะวางข้าวไว้ให้หน้าประตูห้อง เป็นต้น ตลอดช่วงระยะเวลาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 มาตรการที่แตกต่าง หลากหลายถูกนำมาทดลองและปรับใช้ในหลายพื้นที่ทั่ว
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โลก ซึ่งมีทั้งที่เป็นบทเรียนให้พื้นที่อื่นต้องเพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาทในการแพร่ระบาด หลายพื้นที่เป็น
ตัวอย่างของความสำเร็จบางพื้นที่มีจุดเปล่ียนที่สำคัญที่สามารถเรียนรู้และป้องกัน และบางพื้นที่เป็นตัวอย่างใน
การปรับเปล่ียนมาตรการให้เหมาะสมเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดี 

ประเทศไทยควรเรียนรู้และประยุกต์ใช้บทเรียนความล้มเหลว มาตรการที่ประสบความสำเร็จที่
หลากหลายภายใต้สถานการณ์การระบาดที่แตกต่างกัน โดยต้องคำนึงถึงความแตกต่างในบริบทของแต่ละ
ประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถเลือกใช้
มาตรการ ‘เปิดเมือง’ ที่เหมาะสมกับบริบทของไทยได้ โดยอาจปรับใช้แยกตามพื้นที่ แยกตามประเภทกิจกรรม 
และแยกตามห้วงเวลา รวมทั้งมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและปรับเปล่ียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ตลอดเวลา
(สืบค้นออนไลน์ เข้าถึงเม ื ่อวันที ่  2 พฤศจิกายน 2563 : https://tdri.or.th/2020/04/how-countries-
worldwide-are-fighting-covid-19/) 

 
2.4 บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจ บทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวนกว่า 1,054,729 คน (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ อสส.) เป็นกลไกที่สำคัญในการ
ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ดูแลประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง อสม. เคยมีบทบาท
สำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคระบาดที่คุกคามโลกมาแล้ว เช่น โรคไข้หวัดนก จนได้รับคำช่ืนชม
จากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กรุงนิวเดลี เคยกล่าวช่ืนชมบทบาทของ อสม. ในการควบคุมโรคระบาดที่คุกคามโลก ในปี 2550 หลังการ
ระบาดครั ้งใหญ่ของไข้หวัดนก โดยได้ตีพิมพ์หนังสือชื ่อ Role of Village Health Volunteers in Avian 
Influenza Surveillance in Thailand พูดถึงบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โดยระบุว่าเป็น
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเฝ้าระวังไข้หวัดนกในประเทศไทยประสบความสำเร็จ 

และเป็นอีกครั้งที่ WHO ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ อสม. ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยที่ 73 รูปแบบ Video Conference อสม. ว่า “เรื่องนี้ไม่ใช่เรื ่องบังเอิญ เพราะตลอด 40 ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยทุ่มเทให้กับการลงทุนสำหรับโครงสร้างขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ทั้งยังนำกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ (International Health Regulations) มาปรับใช้อีกด้วย ซึ ่งประเทศไทยมีเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. มากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา คอยดูแลสอดส่องระบบ
สาธารณสุขในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการรับมือกับโรคโควิด 19 โดยที่ประเทศไทยเคย
ได้รับบทเรียนที่ผ่านมาจากอดีตรวมไปถึงประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส (SAR : 
Severe Respiratory Syndrome) เมื ่อปี 2003” โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พัฒนาองค์ความรู้  
แนวทาง และกำหนดบทบาทให้กับ อสม. ในการดำเนินการดังกล่าว โดยแบ่งเป็นช่วงระยะของการดำเนินการ
ดังนี้ 
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2.4.1 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่มีการระบาด ถึง กุมภาพันธ์ 2563 อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด 

จัดสภาพแวดล้อม Big Cleaning Week มีประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 1,373,275 คน พร้อมทั้งให้ความรู้
การป้องกันตนเองแก่ประชาชน )กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างสังคม (

จำนวน  7,424,625 คน  และ อสม. ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่  
รวมทั้งสอนชาวบ้านทำหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวน 3,626, 095  ช้ิน 

2.4.2 ช่วงที่ 2 ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 26 มี.ค.63 กำหนดกิจกรรม “อสม. เคาะประตูบ้านต้าน
โควิด 19” โดย อสม. ออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้ แจ้งข่าวสาร คัดกรองกลุ่มเส่ียง และจัดทำบัญชีรายช่ือแจ้ง
กลุ่มเส่ียงให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ตามหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
สธ 0705.03/ว68 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 และหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0705.03/ว153 ลงวันที่ 6 
มีนาคม 2563 โดยกำหนดแนวทาง “อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19” ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 3 แนวทาง “อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19” 
โดยกำหนดบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ในชุมชน “อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19” ในชุมชน ทำการตรวจคัดกรองประชาชนในละแวกรับผิดชอบ
ของตนเอง ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 



 30 
1. จำแนกกลุ่มเป้าหมาย  

1.1 กลุ่มเส่ียง (เป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเส่ียงสูงฯ ภายในระยะเวลา 14 วัน) 
1.2 ประชาชนทั่วไป 

2. คัดกรองอาการสำคัญ 
2.1 เป็นกลุ่มเส่ียง   

 มีไข้ แจ้งเจ้าหน้าที่ ขึ้นทะเบียนและกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด อย่างต่ำเป็น
ระยะเวลา วัน 14 
 ไม่มีไข้ แจ้งเจ้าหน้าที่ ขึ้นทะเบียนและกักตัวที่บ้านตนเอง อย่างต่ำเป็นระยะเวลา 14 วัน 
ให้วัดไข้ทุกวัน โดย อสม. โทร/ไลน์/วีดิโอคอล เพื่อติดตามสอบถามอาการ (ไม่ควรสัมผัส
กับกลุ่มเส่ียงโดยตรง) 

2.2 เป็นประชาชนทั่วไป   
 มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จาม เจ็บคอ แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ. 
ใน ๒๔ ชั่วโมง 
 ไม่มีอาการ แนะนำประชาชนให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติที่พบ ได้แก่ “มไีข้ ร่วมกับมี
อาการไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จาม เจ็บคอ” หากพบให้แจ้ง อสม. เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ 
รพ.สต./รพ. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง  

***ติดสติกเกอร์ ทำสัญลักษณ์ครัวเรือนที่ได้คัดกรอง 
3. ติดตามเฝ้าระวัง 

3.1 กลุ่มเส่ียง   
 มีไข้ ประสานงานเจ้าหน้าที่ ติดตามผลการกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด ตลอด
ระยะเวลา วัน 14 
 ไม่มีไข้ ติดตามสอบถามอาการของกลุ่มเส่ียง ระหว่างการกกัตัวที่บ้านตนเอง ตลอด
ระยะเวลาวัน 14  โดย โทรและ (ไม่ควรสัมผัสกับกลุ่มเส่ียงโดยตรง) วีดิโอคอล/ไลน์/
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด 

3.2 เป็นประชาชนทั่วไป   
 มีไข้ ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จาม เจ็บคอ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
อย่างใกล้ชิด  
 ไม่มีอาการ ออกดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำประชาชน เกี่ยวกับโรคและการ
ป้องกันโรคโควิด 19 ไม่ให้ตื่นตระหนก อีกทั้ง ให้เฝ้าระวังอาการผิดปกติ ได้แก่ “มไีข้ 
ร่วมกับมีอาการไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จาม เจ็บคอ” หากพบ ให้แจ้งให้ อสม. ทราบ 
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ. ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ต่อไป 

 
 

4. การรายงานผลงาน 
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อสม. บันทึกรายงานการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) และรายงานผล

การดำเนินงานผ่าน อสม. ออนไลน์ หัวข้อรายงานเหต ุ"เฝ้าระวังโควิด 19" (เจ้าหน้าที่บันทกึใน www.thaiphc.net) 
**** ทั้งนี้จะมีการฝึกอบรมให้ อสม  .มีทกัษะในการติดตามกลุ่มเส่ียงโควิด - 19 ให้มีความ

ชำนาญและป้องกันตนเองได ้

 
 
ภาพที่ 4 ผังบทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน 

“อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19” 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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2.4.3 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 63 (ช่วงที่มีการเดินทางออกจาก กทม. และปริมณฑลไป

ต่างจังหวัด) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนในการเฝ้า
ระวัง ควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว กำหนดกิจกรรม “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19 : 
ค้นให้พบจบใน 14 วัน” เพื่อค้นหากลุ่มเส่ียงที่เดินทางเข้าไปภายในชุมชน และติดตามสังเกตอาการกลุ่มเส่ียง 
ณ ที่พักอาศัย (Quarantine) จนครบ 14 วัน โดยมีหนังสือขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอความร่วมมือ
จาก อสม. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. ขอให้ อสม. ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุข
ในพื้นที่ 

2. ร่วมกันดำเนินการ “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน” โดยค้นหา และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่เข้า
มาในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบกลุ่มบุคคลดังกล่าว ให้ดำเนินการให้คำแนะนำ ติดตาม และเฝ้าสังเกตอาการ ณ 
ที่พักอาศัย (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14 วัน 

3. จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี ่ยง และส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้ นที่ทราบ 
เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่าน www.thaiphc.net ทุกวัน รายละเอียดดังภาพที่ 4 

ซึ่งการดำเนินงานในช่วงนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดของทุกฝ่ายทั้ง
ภายในประเทศไทย และต่างประเทศ ดังนั้น อสม. จึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานและแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อความปลอดภัยของ อสม. และประชาชนในชุมเอง 

โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ อสม. เคาะประตูบ้าน ค้นหา คัดกรองกลุ่มเส่ียง จำนวน 14,074,193 
หลังคาเรือน พบกลุ่มเส่ียงทั้งที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล และผู้ใกล้ชิดหรือสัมผัสกลุ่ม
เสี่ยง จำนวน 1,035,203 คน และได้เยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (Home Quarantine) จำนวน 1,016,711 
คน (ร้อยละ 98) (ข้อมูลจาก Thaiphc.net ณ วันที ่ 31 พฤษภาคม 2563) และเกิดนวัตกรรมวิธีการดูแล
สุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 ได้แก่ อสม. Delivery โดย อสม.อาสาส่งมอบยาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ตรวจสุขภาพ วัดความดัน เจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวานถึงบ้าน การกำหนดมาตรการทางสังคม เช่น การตั้งดา่น
ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกกิจกรรม
ของชุมชน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2563) 
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ภาพที่ 5 แนวทางปฏิบัติสำหรับ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
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2.4.4 ช่วงที ่มีมาตรการผ่อนปรน อสม. กับการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) และร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดแนวทางและบทบาทสำหรับ อสม. ในการร่วมกับชุมชนใน

การสร้างวิถีชีวิตใหม่ ดังนี้ 
1) ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Social Distancing กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ในการปฏิบัติตัวเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งภายใน
ครอบครัว และที่สาธารณะ 

- ออกเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้และเผยแพร่ส่ือความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
- ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ตามวิถีชุมชน ทั้ง หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน เสียงตามสาย 

รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่ (เช่น รถสามล้อ รถซาเล้ง รถแห่เคลื่อนที ่ รถแห่เครื่องเสียง รถจักรยานยนต์
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ) เวทีประชุมในชุมชน ส่ือโซเชียล (เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค) 

2. ร่วมสร้างมาตรการ Social Distancing ในชุมชน  
- จัดสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อมาตรการดังกล่าว ได้แก่ จัดระเบียบในตลาดสด ตลาดนัด 

(จัดเว้นระยะห่างในการยืนซื้อของ) รถเร่ขายอาหาร ร้านค้า ร้านขายอาหารในชุมชน งานศพ (เสริฟอาหารจาน
เดียว เว้นระยะห่างที่นั่ง) งานบุญ ที่ประกอบศาสนกิจ 

- ร่วมเป็นทีมตั้งด่านชุมชน ให้ความรู้และคัดกรองตามมาตรการสังคม  
- ร่วมเป็นทีมเฝ้าระวัง ติดตาม ตักเตือน แนะนำ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการฯ  
- ในกรณีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกันตัวอยู่ที่บ้าน  อสม. ร่วมเป็นทีมเฝ้าระวัง ติดตามให้ผู้ถูกกักกัน 

ปฏิบัติตัวตามมาตรการที่กำหนดไว้  
3. เป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวด้าน Social Distancing ให้กับประชาชน 

- อสม. และบุคคลในครอบครัว ปฏิบัติตนเป็นครอบครัวต้นแบบให้กับชุมชน เช่น การจัดงานวัน 
อสม.แห่งชาติ (20 มีนาคม 2563) ในเทศกาลสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน ขอพรญาติผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุเว้นระยะห่าง 2 เมตร ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมและหนังสือขอความร่วมมือของกรม สบส. 
(กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2563) 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
ชนัดดา ระดาฤทธิ ์ (2549) ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อการสร้างเสริม

สุขภาพของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาภาพรวมของ
ระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับ
มาก ด้านร่วมวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นการวางแผนรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน และด้าน
ร่วมค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยเฉพาะการประเมินปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ผลการศึกษาภาพรวม
ของระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่การสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ปฏิบัติ
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อยู่ในระดับมาก ด้านบทบาทผู้ประสานงานมากที่สุด ประเด็นการตระหนักถึงการทำงานร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน และบทบาทผู้ให้บริการสาธารณสุขปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ในประเด็น
สนับสนุนให้คนในชุมชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย 

กฤษยาภัสร์ ขาวปทุมทิพย (2556) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า
อาสาสมัครสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีระดับการมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.37) 

ชาติชาย สุวรรณนิตย์ (2560) ได้ศึกษาสถานการณ์งานสุขภาพภาคประชาชนในปัจจุบันและทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต ผลการศึกษา พบว่าบทบาทของ อสม. ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ประกอบด้วย บทบาทในทีม หมอครอบครัว ที่ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ การสำรวจ/รวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสุขภาพ และการเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
พฤติกรรมสุขภาพ บทบาทในการคุ ้มครองผู ้บร ิโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน ได้แก ่ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์/จัดรณรงค์ให้ความรู ้ในการเข้าถึงบริการและสิท ธิประโยชน์ด้านสุขภาพบทบาทในการ
ดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้แก่ การจัดกิจกรรม และร่วมรณรงค์ด้านสุขภาพ
ดีวิถีไทย บทบาทในการทำงานร่วมกับ ชมรม อสม. ได้แก่ การประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานในพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (2563) ได้ศึกษาประสบการณ์การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยในการจัดการกับการระบาดของ 
COVID-19 และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับประเทศอื่นๆ ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผล
การศึกษาพบว่า หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) มากกว่าหนึ่งล้านคน โดยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ในระดับชุมชน ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ การค้นหาผู้ป่วย การเฝ้าระวังโรค การกักกันและ
แม้กระทั่งการทำหน้ากากผ้าให้กับประชาชน 

ภูดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในประเทศไทย (The Roles of Village Health Volunteers : COVID-
19 Prevention and Control in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อทบทวนบทบาทหลักของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรค เพื่อพร้อมรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้ง
ปัจจุบันและในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า ผลการดำเนินงานของ อสม. ในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งใน
การลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่เกิดโรคระบาดภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย อสม. 
มีบทบาทดังนี้ 1) ให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเน้นย้ำ
มาตรการในการป้องกันโรค เช่น การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือ และการเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 2) สนับสนุนระบบการเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยการตรวจคัดกรองเชิงรุก การรายงาน
กรณีที ่ตรวจพบในระยะแรกอย่างทันท่วงที  การติดตามกลุ ่มเสี ่ยงที ่กักกันตัว ณ ที ่พ ักอาศัย (Home 
Quarantine) รวมทั้งการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 3) ลดโอกาสเสี่ยงในการเดินทางมารับ
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บริการที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง จนเกิดนวัตกรรม “Grab Drug” หรือ “อสม. Delivery” 
และ 4) บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลในการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

เสาวณี จันทะพงษ์ และคณะ (2563) ได้ศึกษาวิกฤตโควิด 19 กับมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยกับการจัดการโรคโค วิด 19 ตลอดจน
ความท้าทายข้างหน้าจากมุมมองเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเข้มแข็งของระบบ
สาธารณสุขไทยมาจากการวางรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่อดีต การจัดตั้งกรมสาธารณสุขในปี 2461ด้วยหลักคิดคือ  
“ป้องกันดีกว่ารักษา” โดยมีการวางรากฐานป้องกันโรคอย่างเป็นระบบและส่ังสมความรู้ด้านระบาดวิทยามา
จากประสบการณ์ในอดีตอาทิการควบคุมไข้ทรพิษอหิวาตกโรค กาฬโรค และการควบคุมการแพร่ระบาดของ
เอชไอวีได้ดีจนเป็นแบบอย่างระดับโลก โดยปัจจัยสำคัญของความสำเร็จนี้คือ การมีผู้นำที่ให้ความสำคัญ การ
ทำแผนควบคุมโรคแบบบูรณาการการดำเนินการเชิงรุกผ่านระบบการรักษาที่ครอบคลุม และความร่วมมือจาก
ท้องถิ่น และประชาชน กลไกเหล่านี้ถูกนำมาใช้กับการควบคุมโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ และได้ผลสำเร็จเป็นอย่าง
ดี 2) หากใช้หลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขอนามัย
ของประชาชน พบว่า ไทยลงทุนในงบประมาณด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องราว 10% ของงบประมาณแต่ละปี 
การเพิ ่มทรัพยากรเข้าไปอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สาธารณสุขไทยมีความเข้มแข็งใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) 
โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขที่เน้นระบบสุขภาพชุมชน สาธารณสุขมูลฐาน และบริการปฐมภูมิ รวมทั้ งมี
ระบบแพทย์ชุมชนและ อสม. (2) ความรู้และบุคลากรการแพทย์ และ (3) ความครอบคลุม (Coverage) ข้อมูล
ปี 2562 ชี้ว่าสวัสดิการรักษาพยาบาล 3 ระบบหลัก ได้แก่ สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม และบัตรประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากรถึงเกือบร้อยละ 100 ขณะที่นโยบายด้านหลักประกันยาก็มีส่วนช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ในราคาที่ถูกลง 3) การส่ือสาร ปรับตัว สร้างความร่วมมือ และเช่ือมชุมชน 
หลังการประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ก็มีกลไกควบคุมโรคเชิงรุก ตลอดจนการตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นับว่าทางการไทยยกระดับปฏิบัติการอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเชิงรุกผ่านการแถลงของ ศบค. ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการ
ส่ือสารและเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างความตื่นรู้แก่ประชาชน ทำให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี กลไกถัดมา
คือการปรับตัวและร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามและเฝ้าระวังภาค
ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรค บริษัทเอกชนอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน ร้านค้ามีการคัด
กรองกลุ่มเส่ียงก่อนเข้ารับบริการ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ปรับตัวด้วยการออกแบบระบบคัดกรองผู้ป่วย 
มีบริการจัดส่งยาไปที่บ้าน กลไกสุดท้ายที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดในระดับท้องถิ่น 
คือ การมีระบบแพทย์ชุมชน และ อสม. โดยทีมแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่ให้ความรู ้กับชุมชน และมีการ
ออกแบบระบบสาธารณสุขชุมชน ขณะที่ อสม. มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ทั้งการ
สำรวจ ระบุกลุ่มเส่ียง ตลอดจนการติดตามและกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิตติพร เนาว์สุวรรณ และคณะ (2563) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค

ต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย เพื่อศึกษาการรับร้คูวามรนุแรงของโรค บทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อบทบาทการ
ดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน
ประเทศไทย จำนวน 10,400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ความรุนแรงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. อยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.75, SD=0.42) บทบาท
การดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. อยู่ในระดับมาก (X=2.75, SD=0.32)
และการรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
บทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. (R=0.416) และสามารถ
ทำนายบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. ได้ร้อยละ 17.30 (R2 = 0.173) 

กำธร มาลาธรรม และพรทิพย์ มาลาธรรม (2563) ได้ศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ประเทศไทยกรณีการระบาดของโควิด -19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและแบ่งปันประสบการณ์ว่าประเทศไทย
จัดการและควบคุมการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ได้อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทำให้เราสามารถทราบกลุ่มอาการและสาเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็ว 
ความสามารถในการแพร่เชื้อไวรัสก่อนที่จะเกิดอาการทำให้การควบคุมเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันเบ้ืองต้น เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมหน้ากากอนามยั 
การล้างมือ การตรวจคัดกรองโรค และการแยกผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นสามารถชะลอการแพร่ระบาดในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย กรณีของประเทศไทยได้ใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงแรก
ของการแพร่ระบาดโดยมีผู้นำรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐานของระบบสุขภาพ มีการมีส่วนร่วม และการทำงาน
ร่วมกันของประชาชนที่แข็งแกร่งของทุกภาคส่วนในประเทศ แม้ว่าจะมีการระบาดที่น่าเป็นห่วง แต่ในที่สุด
ประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในเวลาไม่กี่เดือน โดยการให้คำแนะนำแก่
ประชาชนที่ถูกต้อง การปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การบริจาคและพัฒนานวัตกรรมสุขภาพโดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในช่วงเวลาวิกฤต สุดท้ายเราควรตื่นตัวและพร้อมที่จะใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น
ต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่อย่างทันท่วงทีเพราะมีแนวโน้มว่าการระบาดครั้งนี้จะไม่ส้ินสุดในเร็วๆ นี้ 

 
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

Mark Faulkner และคณะ (2547) ได้ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในสถานพยาบาลในระบบ
บริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service : NHS) ประเทศอังกฤษ กรณีบทบาทของอาสาสมัคร โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครในฐานะหนึ่งในการให้การสนับสนุนทางสังคม ผู้ศึกษาได้
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากการศึกษาโครงการของอาสาสมัคร 2 โครงการ หนึ่งในนั้นถือว่าเป็น
บทบาทของอาสาสมัครที่ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (Davies et al. การสนับสนุนทางสังคมที่
จัดทำโดยโปรแกรมเหล่านี้ได้รับการพิจารณาจากมุมมองของกลไกการสนับสนุนกว้างๆ 4 ประการที่อธิบายโดย 
Langford et al (1997) ได้แก่ : การสนับสนุนทางอารมณ์ ; การสนับสนุนข้อมูล ; การสนับสนุนการประเมิน 
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และการสนับสนุนเครื่องมือ ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครมีผลต่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย 

Natalie Leon และคณะ (2558) ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครชุมชนที่ "ซ่อนอยู่" ในระบบ
บริการด้านสุขภาพชุมชนกรณีตัวอย่างของประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซาฮารา (Sub-Saharan Africa) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอยู่รอดของเด็กในประเทศแถบภูมิภาคแอฟริกาซาฮารา ได้แก่ประเทศ เอธิโอเปีย 
มาลี และไนจีเรีย ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน (Community 
Health Workers : CHW) และอาสาสมัครระดับชุมชน/หมู่บ้านในประเด็นของขอบเขตการปฏิบัติงาน สถานที่ 
และสัดส่วนประชากรที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ต่อการรอดชีวติของเด็ก ปัจจัยความสำเร็จคือการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัคร และทำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อยกระดับการบริการสุขภาพปฐม
ภูมิให้ดีข้ึน รวมทั้งนำไปปรับใช้ในประเทศอื่นๆ ภายในภูมิภาคแอฟริกาซาฮารา (Sub-Saharan Africa) 

QingMiao และคณะ (2563) ได้ศึกษาการตอบสนองต่อ COVID-19 กรณีศึกษาอาสาสมัครใน
ชุมชนของประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทที่สำคัญของอาสาสมัครชุมชนและการปรับตัว
ในช่วงวิกฤต ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันโดยอาศัยข้อมูลจาก
อาสาสมัคร COVID-19 จำนวน 85,699 คน ที่รวบรวมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงการสำรวจจากตัวอยา่ง
อาสาสมัคร COVID-19 จำนวน 2,270 คน โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและการสัมภาษณ์ 14 ผู ้นำชุมชนที่
รับผิดชอบในการประสานงานกิจกรรมบริการ ผลการศึกษาพบว่า การร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพื้นที่ภาค
ประชาสังคมรวมถึงกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคในการเช่ือมประสานการบริการสาธารณะ 
บทบาทสำคัญของอาสาสมัครในพื ้นที ่ที ่ม ีประสบการณ์ และการทำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและ
หน่วยงานรัฐที่มีอย่างต่อเนื่องยาวนาน การศึกษาบ่งชีข้้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของจิตอาสาและการมีส่วน
ร่วมในการตอบสนองของอาสาสมัครของจีนต่อการระบาดใหญ่ การศึกษานี ้สามารถช่วยสนับสนุนการ
ตอบสนองต่อ COVID-19 และวิกฤตในอนาคตโดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

Ailsa Cameron และคณะ (2563) ได้ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครในการดูแลผู ้สูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาสาสมัครที่มีส่วนช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุใน 3 พื้นที่ของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
ประเทศอังกฤษ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสังคมผู้สูงอายุ และผู้กำหนด
นโยบาย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญบทบาทของการเป็นผู้ประสานงานอาสาสมัครและช้ีให้เห็นว่า
ได้รับการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังยืนยันถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่
ได้รับการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เหมาะสมมีผลต่อการดำเนินงานช่วยเหลือผู้สูงอายุของอาสาสมัคร 
 
 
 
 
 



 39 
2.6 กรอบแนวคิดการศึกษา (Conceptual Framework)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. และประชาชน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที ่

กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย 
การรักษาระยะห่างทางสังคม  

และการหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 

บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

1) กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม  
(Big Cleaning Week)  

2) อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทำหน้ากาก
อนามัยจากผ้า  

3) อสม. เคาะประตู้บ้านรณรงค์ ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร  
4) อสม. เคาะประตู้บ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน”  
5) อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน  

(Home Quarantine)  
6) อสม. กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ 

(New Normal) และร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) 

การจัดการของชมุชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 
ในชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของ อสม. 

1) มาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 

2) การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่ 

3) การตื่นตระหนกในพื้นที ่

4) ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที ่

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการศึกษา 

- ปัญหา และอุปสรรค  

- บทเรียน ของ อสม. 

ในการดำเนินงาน 

เฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรค 

โควิด 19 ในชุมชน 

-  ช่วงที่มีการปิดเมือง  

-  ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

1.ข้อมูลทั่วไปของ อสม. 

- ตำแหน่ง 

- เพศ 

- อายุ 

- ภูมิภาค 

- จำนวน อสม. ในพื้นที่ 

- การศึกษา 

- อาชีพหลัก 

2.ข้อมูลทั่วไปของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- ระดับการปฏิบัติงาน 

- เพศ 

- อายุ 

- ภูมิภาค 

- จำนวน อสม. ในพื้นที่ 

- การศึกษา 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาสถานการณ,การเฝ/าระวัง ป/องกัน และควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน ประกอบดQวยการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการทบทวน

วรรณกรรมอยPางมีระบบทั้งจากในและตPางประเทศ เป/าหมายเพื่อศึกษาบทบาทของ อสม. ในการเฝ/าระวัง ป/องกัน 

และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ศึกษาพฤติกรรมการป/องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ,การ

แพรPระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชPวงที่มีการแพรPระบาดภายในประเทศและชPวงมาตรการผPอนปรน และเพ่ือ

ศึกษาการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 โดยการมีสPวนรPวมของ อสม. เปZนวิธีการวิจัยแบบ

ผสานวิธี (Mixed Method Research) คือ มีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ข้ันตอนเก่ียวกับวิธีดำเนินการวิจัยดังน้ี 

 

3.1 ประชากรและกลุ9มตัวอย9าง 

 

3.1.1 ประชากรท่ีในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุPมประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน (อสม.) 

ตามประกาศคณะกรรมการสPงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQานกลาง เรื่อง การรวมกลุPม

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน พ.ศ. 2561 ทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแตPระดับหมูPบQานขึ้นไป และเจQาหนQาท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. ในโรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตำบล 

3.1.2 กลุPมตัวอยPาง 

กลุPมตัวอยPางงานวิจัยเชิงปริมาณ ไดQแกP กลุPมประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน (อสม.) 

ตามประกาศคณะกรรมการสPงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQานกลาง เรื่อง การรวมกลุPม

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน ทั้ง 76 จังหวัด ตั้งแตPระดับหมูPบQานขึ้นไป จำนวน 75,032 คน และ

เจQาหนQาที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 9,806 คน โดยมีการเก็บรวบรวมขQอมูลในระดับ

หมูPบQานข้ึนไป และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยคำนวณขนาดของกลุPมตัวอยPาง จากสูตรของแดเนียล (Daniel, 2010) 

กรณีทราบจำนวนประชากร โดยใชQความเชื่อมั่นรQอยละ 95 ซึ่งสูตรที่ใชQในการคำนวณหาขนาดของกลุPมตัวอยPางมี

ดังน้ี 

    

n = 

 

       NZ2
α/2 p (1-p)  

        (N-1) d2 + Z2
α/2 p (1-p)   
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เม่ือ    

n  = ขนาดของกลุPมตัวอยPาง  

   N  = จำนวนประชากรเป/าหมาย จำนวน 75,032 คน 

   Zα/2   = คPามาตรฐานใตQโคQงปกติ เทPากับ 1.96 

   P  = คPาสัดสPวนของผูQนำ อสม. เทPากับ 0.50 

   d  = คPาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดQ เทPากับ 0.03 

 แทนคPา    

(75,032) (1.96)2(0.50) (1-0.50) 
                   n  =       
                                          (75,032 -1) (0.04)2 + (1.96)2(0.50) (1-0.50) 

                   =      596 

จำนวนกลุPมตัวอยPางที่ใชQในการศึกษา (sample size) เก็บขQอมูลทั้งหมดใหQไดQตามตารางที่ 1 และเพ่ือ

ป/องกันการสูญหายของกลุPมตัวอยPาง หรือความผิดพลาดจากการเก็บขQอมูล ผูQศึกษาจึงทำการเก็บขQอมูลจากกลุPม

ตัวอยPางเพ่ิมอีกรQอยละ 5 ดังรายละเอียดตารางตPอไปน้ี 

ข?อมูล N สัดส9วน (p) d nคำนวณ nประมาณ 

อสม. 75,032 0.50 0.04 596 625 

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 9,806 0.50 0.04 566 595 

รวมจำนวนตัวอย9างศึกษา 1,220 

 

  ดังนั้นผูQวิจัยจึงใชQการคัดเลือกกลุPมตัวอยPางแบบอยPางงPาย (Simple random sampling) ในกลุPมผูQนำอสม. 

จำนวน 625 คน และเจQาหนQาที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน และเก็บขQอมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน, จำนวน 1,220 คน 

2. กลุ PมตัวอยPางผู QใหQขQอมูลหลักสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ Pม (Focus Group 

Discussion) ไดQแกP  

  2.1 อสม. จำนวน 8 ทPาน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 1 ทPาน ในพื้นที่ โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพ

ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  

2.2 อสม. จำนวน 10 ทPาน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 1 ทPาน ในพื้นที่ โรงพยาบาลสPงเสริม

สุขภาพตำบลบQานใหมP อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวนท้ังส้ิน 20 คน 
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3.2 ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ระหวPางเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2563 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช?ในการเก็บรวบรวมข?อมูล 

เครื่องมือที่ใชQในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดQวยเครื่องมือที่ใชQในการเก็บขQอมูลเชิงปริมาณและเครื่องมือที่ใชQ

เก็บขQอมูลเชิงคุณภาพ  ดังน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใช?วัดเชิงปริมาณ ไดQแกP 

1.1 แบบสอบถามการวิจัยสำหรับกลุ9มผู?นำอสม.  

  ผูQศึกษาไดQออกแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดQวย 5 สPวน พรQอมกับวิธีการตอบคำถามดังตPอไปน้ี คือ 

  สPวนท่ี 1 เปZนคำถามเกี ่ยวกับขQอมูลทั ่วไปของผู Qตอบแบบสอบถาม ไดQแกP เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาตำแหนPง จำนวน อสม. ในหมูPบQาน ภูมิภาค และอาชีพ ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist) ท้ังแบบเป�ด (Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง 

  สPวนท่ี 2 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป/องกันตนเองในสถานการณ,การแพรPระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชPวงที่มีการแพรPระบาดภายในประเทศ ชPวงที่มีนโยบายป�ดเมือง และชPวงมาตรการผPอน

ปรน ประกอบดQวย กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเลี่ยงไมP

ไปในที่ชุมชน จำนวน 6 ขQอ ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ทั้งแบบเป�ด (Open End) 

และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง มีเกณฑ,การใหQคะแนนเปZนการใหQคะแนนแบบมีสPวนรPวม

หรือความเหมาะสมตามการปฏิบัติ แบบมาตราสPวนประเมินคPา (Rating Scale) โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

   ปฏิบัติทุกคน  มีคPาคะแนน 4 คะแนน 

ปฏิบัติมาก  มีคPาคะแนน 3 คะแนน 

   ปฏิบัติปานกลาง  มีคPาคะแนน 2 คะแนน 

   ปฏิบัตินQอย  มีคPาคะแนน 1 คะแนน 

   ไมPปฏิบัติ  มีคPาคะแนน 0 คะแนน   

    การแปลความหมายโดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดQ คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด/จำนวนชั้น สรุปผลเปZน 

3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห,, 2538) 

คะแนนเฉล่ีย  ระดับพฤติกรรมการปZองกันตนเอง 

1.00 – 1.33  พฤติกรรมการป/องกันตนเองระดับต่ำ 

1.34 – 2.67  พฤติกรรมการป/องกันตนเองระดับปานกลาง 

  2.68 – 4.00  พฤติกรรมการป/องกันตนเองระดับสูง  
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 สPวนที่ 3 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ทั้งแบบเป�ด 

(Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง โดยมีขQอคำถามเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. 

ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน จำนวน 6 ขQอ ประกอบดQวย 1) 

กิจกรรมรณรงค,ทำความสะอาดจัดสภาพแวดลQอม 2) อสม. สอนประชาชนในหมูPบQาน/ชุมชนทาหนQากากอนามัย

จากผQา 3) การเคาะประตูQบQานรณรงค, ใหQความรูQ ขQอมูล ขPาวสาร 4) อสม. เคาะประตูบQาน “คQนใหQพบจบใน 14 

วัน” 5) อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บQานจนครบ 14 วัน 6) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหมP รPวม

สรQางมาตรการรักษาระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) มีเกณฑ,การใหQคะแนนเปZนการใหQคะแนนแบบมีสPวน

รPวมหรือความเหมาะสมตามการปฏิบัติ โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

ตอบทำ   ใหQ  1  คะแนน       

ตอบไมPทำ  ใหQ  0  คะแนน       

  โดยกำหนดแบPงคะแนนเปZนแบบอิงเกณฑ, 3 ระดับ แสดงวPา อสม. มีการเฝ/าระวัง ป/องกันโรค

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ดังน้ี (Bloom,1979) 

ระดับสูง    หมายถึง  ไดQ 5-6 คะแนน  (รQอยละ 80.0 ข้ึนไป) 

ระดับปานกลาง  หมายถึง  ไดQ 3-4 คะแนน  (รQอยละ 60.0 – 79.9) 

ระดับต่ำ   หมายถึง  ไดQ 0-2 คะแนน  (ต่ำกวPารQอยละ 60.0 ) 

  สPวนที่ 4 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ใน

ชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. จำนวน 10 ขQอ ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ท้ัง

แบบเป�ด (Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง โดยมีขQอคำถามการจัดการของ

ชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. จำนวน 18 ขQอ ประกอบดQวย 4 

ดQาน คือ 1) มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง 2) การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี 3) การต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี และ

4) ความรPวมมือของประชาชนในพื้นท่ี มีเกณฑ,การใหQคะแนนเปZนการใหQคะแนนแบบมีสPวนรPวมหรือความเหมาะสม

ตามการปฏิบัติ โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

ตอบทำ   ใหQ  1  คะแนน       

ตอบไมPทำ  ใหQ  0  คะแนน       

 โดยกำหนดแบPงคะแนนเปZนแบบอิงเกณฑ, 3 ระดับ แสดงวPา อสม. มีการจัดการของชุมชนในการ

เฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ดังน้ี (Bloom,1979) 

ระดับสูง    หมายถึง  ไดQ 17-18 คะแนน  (รQอยละ 80.0 ข้ึนไป) 

ระดับปานกลาง  หมายถึง  ไดQ 15-16 คะแนน  (รQอยละ 60.0 – 79.9) 

ระดับต่ำ   หมายถึง  ไดQ  0-14 คะแนน  (ต่ำกวPารQอยละ 60.0 ) 
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  สPวนท่ี 5 เปZนคำถามเก่ียวกับป�ญหาอุปสรรคและขQอเสนอแนะ ลักษณะเปZนคำถามปลายเป�ด  

 

1.2 แบบสอบถามการวิจัยสำหรับเจ?าหน?าท่ีสาธารณสุข 

  ผูQศึกษาไดQออกแบบสอบถามซ่ึงประกอบไปดQวย 5 สPวน ดังตPอไปน้ี คือ 

  สPวนท่ี 1 เปZนคำถามเกี่ยวกับขQอมูลทั่วไปของผูQตอบแบบสอบถาม ไดQแกP เพศ อายุ ระดับจQาหนQาท่ี

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน จานวน อสม. ในพื้นท่ี ภูมิภาค และระดับการศึกษา ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) ท้ังแบบเป�ด (Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง 

  สPวนท่ี 2 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป/องกันตนเองในสถานการณ,การแพรPระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชPวงที่มีการแพรPระบาดภายในประเทศ ชPวงที่มีนโยบายป�ดเมือง และชPวงมาตรการผPอน

ปรน ประกอบดQวย กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเลี่ยงไมP

ไปในที่ชุมชน จำนวน 6 ขQอ ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ทั้งแบบเป�ด (Open End) 

และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง มีเกณฑ,การใหQคะแนนเปZนการใหQคะแนนแบบมีสPวนรPวม

หรือความเหมาะสมตามการปฏิบัติ แบบมาตราสPวนประเมินคPา (Rating Scale) (กำหนดเกณฑ,แบPงคะแนนเปZน 3 

ระดับ ตามแบบสอบถามเดียวกับกลุPมผูQนำอสม.) โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

   ปฏิบัติทุกคน  มีคPาคะแนน 4 คะแนน 

ปฏิบัติมาก  มีคPาคะแนน 3 คะแนน 

   ปฏิบัติปานกลาง  มีคPาคะแนน 2 คะแนน 

   ปฏิบัตินQอย  มีคPาคะแนน 1 คะแนน 

   ไมPปฏิบัติ  มีคPาคะแนน 0 คะแนน   

 สPวนที่ 3 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ทั้งแบบเป�ด 

(Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง โดยมีขQอคำถามเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. 

ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน จำนวน 6 ขQอ ประกอบดQวย 1) 

กิจกรรมรณรงค,ทำความสะอาดจัดสภาพแวดลQอม 2) อสม. สอนประชาชนในหมูPบQาน/ชุมชนทาหนQากากอนามัย

จากผQา 3) การเคาะประตูQบQานรณรงค, ใหQความรูQ ขQอมูล ขPาวสาร 4) อสม. เคาะประตูบQาน “คQนใหQพบจบใน 14 

วัน” 5) อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บQานจนครบ 14 วัน 6) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหมP รPวม

สรQางมาตรการรักษาระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) (กำหนดเกณฑ,แบPงคะแนนเปZนแบบอิงเกณฑ, 3 

ระดับ ตามแบบสอบถามเดียวกับกลุPมผูQนำอสม.) โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

ตอบทำ   ใหQ  1  คะแนน       

ตอบไมPทำ  ใหQ  0  คะแนน       
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  สPวนที่ 4 เปZนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ใน

ชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. จำนวน 10 ขQอ ลักษณะคำถามเปZนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ท้ัง

แบบเป�ด (Open End) และแบบป�ด (Close End) โดยการเติมคำลงในชPองวPาง โดยมีขQอคำถามการจัดการของ

ชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. จำนวน 18 ขQอ ประกอบดQวย 4 

ดQาน คือ 1) มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง 2) การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี 3) การต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี และ

4) ความรPวมมือของประชาชนในพื้นท่ี (กำหนดเกณฑ,แบPงคะแนนเปZนแบบอิงเกณฑ, 3 ระดับ ตามแบบสอบถาม

เดียวกับกลุPมผูQนำอสม.) โดยมีเกณฑ,การใหQคะแนน ดังน้ี 

ตอบทำ   ใหQ  1  คะแนน       

ตอบไมPทำ  ใหQ  0  คะแนน      

  สPวนท่ี 5 เปZนคำถามเก่ียวกับป�ญหาอุปสรรคและขQอเสนอแนะ ลักษณะเปZนคำถามปลายเป�ด  

 
 

3.4 การสร?างเคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขQอง ทบทวนและรวบรวมขQอมูลอยPางเปZนระบบ โดยการคQนหา

ขQอมูลจากฐานขQอมูลและเว็บไซต,ท้ังจากในและตPางประเทศ ดังน้ี 

   - นิยามเกณฑ,การพิจารณาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน ท้ัง 76 

จังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสม.) ต้ังแตPระดับอำเภอข้ึนไป เพ่ือนำมาสรQางเคร่ืองมือ

สำหรับประเมินความสามารถของผูQนำอสม.  

   - นิยามประเภท สำหรับสรQางกรอบแนวคิดในการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดยการมีสPวนรPวมของ อสม. 

 2. จัดสนทนากลุ Pม (Focus Group Discussion) เพื ่อสรQางแบบสอบถามตามทฤษฎี หรือหลักเกณฑ,

นโยบายการพัฒนาศักยภาพ อสม. ของกระทรวงสาธารณสุข รPวมกับตัวแทนของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข เพื่อรับฟ�ง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดทิศการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

ชุมชน โดยการมีสPวนรPวมของ อสม. เพ่ือใหQสามารถเขQามามีสPวนรPวมในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 นำไปสูPกระบวนการวิเคราะห,เนื้อหาประกอบกับผลการวิเคราะห,เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขQอง สรุปเปZน

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 3. นำแนวคิด ทฤษฎีมากำหนดขQอมูลและตัวช้ีวัดและรูปแบบของเคร่ืองมือ รPางแบบสอบถามใหQครอบคลุม

เน้ือหา วัตถุประสงค, 

  4. นำเครื่องมือที่สรQางไวQไปใหQผูQเชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 ทPาน ดQานวัดและประเมินผล 3 คน และ
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เจQาหนQาที่สาธารณสุข 2 คน เพื่อตรวจความถูกตQองตามเนื้อหา (Content Validity) โดยคำนวณหาคPาความ

สอดคลQองของเนื้อหาระหวPางคำถาม วัตถุประสงค, (Item Objective Congruence Index: IOC) ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของเนื้อหาดQวยเทคนิค IOC เปZนการพิจารณาดัชนีความสอดคลQองของขQอคำถามกับวัตถุประสงค, Index 

of item objective congruence: IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) ทั้งนี้ผู QวิจัยไดQวิเคราะห,ดัชนีความสอดคลQอง 

(IOC) ไดQเทPากับ 0.5 นำขQอคำถามที่มีคPา IOC มากกวPา 0.5 ขึ้นไปใชQในแบบสอบถาม ปรับแกQขQอคำถามที่มีคPา IOC 

นQอยกวPา 0.5 ใหQเหมาะสมเสนออาจารย,ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือความสมบูรณ,ของแบบสอบถาม 

  5. ปรับปรุงแกQไขใหQสมบูรณ,และนำเคร่ืองมือไปทดลองใชQ (Try Out) กับกลุPมตัวอยPางจำนวนอยPางนQอย 30 

คน ท่ีมีลักษณะคลQายคลึงกับกลุPมตัวอยPางท่ีศึกษา โดยผูQวิจัยไดQนำไปทดลองใชQกับผูQนำ อสม. จำนวน 30 คน  

 6. นำเคร่ืองมือมาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) แบPงเปZน    

  6.1 แบบวัดเกี่ยวกับสถานการณ,การแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ในชPวงที่มีการแพรP

ระบาดภายในประเทศและชPวงที่มีนโยบายป�ดเมือง ดQวยการหาคPาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbrach’s alpha coefficient) ไดQคPาความเช่ือม่ันเทPากับ 0.827 

  6.2 แบบสอบถามบทบาทของ อสม. ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 ดQวยการหาคPาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดQคPาความเช่ือม่ันเทPากับ 0.801 

  6.3 แบบสอบถามการจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน

ชุมชน โดยการมีสPวนรPวมของ อสม. ดQวยการหาคPาความเช่ือม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดQคPาความ

เช่ือม่ันเทPากับ 0.833 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข?อมูล 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระยะเตรียมการ     

 1. ผูQวิจัยขอความรPวมมือในการเก็บรวบรวมขQอมูล โดยใชQแบบสอบถามกับกลุPมประธานชมรม อสม. 

และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขท่ี ท้ัง 76 จังหวัด ซ่ึงผูQวิจัยมีเก็บรวบรวมขQอมูล 2 สPวน คือ   

 1.1 ขQอมูลเชิงปริมาณ มีการจัดการขQอมูลโดยมีข้ันตอนดังน้ี    

   1.1.1 การตรวจสอบความถูกตQองของขQอมูล    

   1.1.2 การลงรหัสขQอมูล (Data Coding) ในขQอมูลเชิงปริมาณ 

   1.1.3 การบันทึกขQอมูลลงในโปรแกรมการวิเคราะห,สำเร็จรูป    

   1.1.4 ตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดจากการลงขQอมูลในโปรแกรมการวิเคราะห, 

   1.1.5 วิเคราะห,ขQอมูลโดยใชQโปรแกรมทางสถิติ STATA เพื่อวิเคราะห,ขQอมูล สำหรับสถิติทดสอบ

ท่ีใชQในการวิเคราะห,ขQอมูล 
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  1.2 ขQอมูลเชิงคุณภาพ มีการจัดเก็บขQอมูลเชิงคุณภาพ ที่ไดQจากการการสนทนากลุPม (Focus Group 

Discussion) โดยมีผู Qศ ึกษาทำหนQาที ่เปZนผู Qดำเนินการ (Moderator) และจดบันทึกดQวย และมีผู Qช Pวยเหลือ 

(Assistant) ชPวยจดบันทึกพรQอมทั้งบันทึกเสียงตลอดการสนทนากลุPมเพื่อใหQการเก็บรวบรวมขQอมูลมีความสมบูรณ,

ครบถQวน 

       2.1.1 การตรวจสอบความถูกตQองความสมบูรณ,ครบถQวนของขQอมูลดQวยการตรวจสอบ เครื่องมือ 

การตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมขQอมูล และการตรวจสอบขQอมูลจากบุคคลอ่ืน      

      2.1.2 การจัดระเบียบขQอมูล โดยการแยกขQอมูลออกเปZนหมวดหมูP เพ่ือเตรียมวิเคราะห,ในข้ันตPอไป      

ข้ันตอนท่ี 2 ระยะดำเนินการ คือ ดำเนินการวิจัยตามแผนปฏิบัติการท่ีไดQวางไวQ  

ขั้นตอนที่ 3 ระยะสรปุผล คือ ทำการวิเคราะห, และเก็บรวบรวมขQอมูล และสรุปผลการดำเนินการ 

ดำเนินการระหวPางเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 2 เดือน 

 

3.6 การวิเคราะหaข?อมูลทางสถิติ 

 

การศึกษาครั้งนี้ ผูQศึกษานำขQอมูลที่ไดQรับการตรวจสอบความถูกตQองมาบันทึกและวิเคราะห, ขQอมูลตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติโดยใชQโปรแกรมคอมพิวเตอร,สำเร็จรูป โดยกำหนดนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 มีรายละเอียดดังน้ี 

3.6.1 การวิเคราะหaสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) คือ เปZนการบรรยายขQอมูล โดยวิธีการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) รQอยละ (Percent) คPาเฉลี ่ย (Mean) และสPวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพ่ืออธิบายขQอมูลท่ีไดQจากการศึกษา ไดQแกP  

1) ลักษณะท่ัวไปของกลุPมตัวอยPาง  

2) สถานการณ,การแพรPระบาดของโรคโคว ิด 19 ในพื ้นท ี ่  ในช Pวงท ี ่ม ีการแพรPระบาด

ภายในประเทศชPวงท่ีมีนโยบายป�ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน 

3) บทบาทของ อสม. ในการเฝ/าระวัง ป/องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

  4) การจัดการของชุมชนในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม.  

3.6.2 การวิเคราะหaสถิติเชิงวิเคราะหa (Analytical statistic) คือ เปรียบเทียบพฤติกรรมการป/องกัน

ตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ,การแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ชPวงที่มีการแพรPระบาด

ภายในประเทศ และชPวงที่มีนโยบายป�ดเมือง ดQวยสถิติที่ใชQในการวิเคราะห,ขQอมูล คือ Paired Sample t-test และ

การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. และการจัดการของชุมชน ในการเฝ/าระวัง ป/องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 

ในชุมชน ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาที่สาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test 

โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทในการเฝ้าระวัง ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
พื้นที่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ และเพื่อศึกษาการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคโควิด 19 ของ อสม. ซึ่งเป็นวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) คือ มีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำการเก็บ
ข้อมูลรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในกลุ่มผู้นำอสม. จำนวน 625 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. จำนวน 595 คน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
โดยจำแนกออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน

พื้นที่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ และช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีส่วน

ร่วมของ อสม. 
ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 

ในชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ส่วนที่ 8 การเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดย

การมีส่วนร่วมของ อสม. ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของ อสม. 

การศึกษาครั้งนี ้ ประกอบด้วยกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 625 คน จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา จำนวน อสม. ในหมู่บ้าน ภูมิภาค และอาชีพ ดังรายละเอียดตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของ อสม. (n = 625) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (ร้อยละ) 
ตำแหน่ง 

  

 
ประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน 471 (75.36) 

 ประธานชมรม อสม. ระดับตำบล 75 (12.00) 

 ประธานชมรม อสม. ระดับอำเภอ 33 (5.28) 

 ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 29 (4.64) 

 ประธานชมรม อสม. ระดับเขต 12 (1.92) 

 ประธานชมรม อสม. ระดับภาค 4 (0.64) 

 ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย 1 (0.16) 
เพศ 

  

 
ชาย 63 (10.08) 

 หญิง 562 (89.92) 
อาย ุ

  

 
ต่ำกว่า 30 ปี 4 (0.64) 

 31-40 ปี 49 (7.84) 

 41-50 ปี 197 (31.52) 

 51-60 ปี 286 (45.76) 

 มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 89 (14.24) 
ภูมิภาค 

  

 
ภาคเหนือ 122 (19.52) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 138 (22.08) 

 ภาคกลาง 248 (39.68) 

 ภาคใต้ 117 (18.72) 
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ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของ อสม. (n = 625) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (ร้อยละ) 
จำนวน อสม. ในหมู่บ้าน 

  

 
  Mean ± (SD)  24.77 ± (10.45)  

การศึกษา 
  

 
ประถมศึกษา 283 (45.28) 

 มัธยมศึกษา 215 (34.40) 

 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 105 (16.80) 

 ปริญญาตรีขึ้นไป 22 (3.52) 
อาชีพหลัก   

 
แม่บ้านหรือว่างงาน 57 (9.12) 

 เกษตรกร 398 (63.68) 

 ค้าขาย 66 (10.56) 

 รับจ้างทั่วไป 62 (9.92) 

 ข้าราชการ 13 (2.08) 
  ธุรกิจส่วนตัว 29 (4.64) 

 
จากตารางที่ 1 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 625 คน ผลการศึกษา

พบว่า ส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้านจำนวน 471 คน คิดเป็นร้อยละ 75.36 
รองลงมาคือ ประธานชมรม อสม. ระดับตำบล จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และประธานชมรม 
อสม. ระดับอำเภอ จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยะ 5.28 เป็นเพศหญิง จำนวน 562 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.92 มีอายุ 51-60 ปี จำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 45.76 รองลงมาคือ 41-50 ปี จำนวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.52 และมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24 อยู่ในภาคกลาง 
จำนวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 39.68 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.08 และภาคใต้ จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 18.72 มี อสม. ในหมู่บ้านเฉลี่ย 24.77 คน 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.45 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.28 ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 และระดับ ปวช./ปวส./
อนุปริญญา จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามลำดับ 
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1.2 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 595 คน จำแนกตาม ระดับการปฏิบัติงาน

เพศ อายุ ภูมิภาค จำนวน อสม. ในพื้นที่ และการศึกษา ดังรายละเอียดตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (n = 595) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (ร้อยละ) 
ระดับการปฏิบัติงาน   

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 466 (78.32) 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 67 (11.26) 

 โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป 19 (3.19) 

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 43 (7.23) 
เพศ   

 
ชาย 239 (40.17) 

 หญิง 356 (59.83) 
อาย ุ

  

 
ต่ำกว่า 30 ปี 71 (11.93) 

 31-40 ปี 130 (21.85) 

 41-50 ปี 231 (38.82) 

 51 - 60 ปี 163 (27.39) 
ภูมิภาค 

  

 
ภาคเหนือ 149 (25.04) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 119 (20.00) 

 ภาคกลาง 231 (38.82) 

 ภาคใต้ 96 (16.13) 
จำนวน อสม. ในพื้นที ่   

 
  Mean ± (SD)  110.06 ± (14.10)  

การศึกษา 
  

 
ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 72 (12.10) 

  ปริญญาตรีขึ้นไป 523 (87.90) 
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  จากตารางที่ 2 สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 595 คน ผลการศึกษา
พบว่าส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 466 คน คิดเป็นร้อยละ 78.32 
รองลงมาคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 11.26 และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 เป็นเพศหญิง จำนวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.83 อายุ 41-50 ปี จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 38.82 รองลงมาคือ 51 - 60 ปี จำนวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.39 และ 31-40 ปี จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85 อยู่ในภาคกลาง จำนวน 231 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.82 รองลงมาคือ ภาคเหนือ จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 25.04 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มี อสม. ในพื้นที่เฉล่ีย 110.06 คน และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 14.10 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 523 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.90 และประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 72 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10 ตามลำดับ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่
ช่วงที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ 
 

  การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการ
ผ่อนปรน จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 625 คน โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 

2.1 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. 
2.1.1 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง  

  ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติ
มากที ่สุด คือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 รองลงมาคือ การล้างมือ 
จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 18.88 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.28 ตามลำดับ และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือ 
สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 34.12 รองลงมาคือ ล้างมือ จำนวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.59 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 27.06 ตามลำดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 3  

 



 
 

ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
พื้นที่ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 

พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองของ อสม.  

ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
ความคิดเห็นของ อสม. 

Mean SD 

ความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

Mean SD 
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  

(1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) (1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กินร้อน 5 4 107 410 99 3.20 0.979 4 3 74 369 145 3.56 1.046 

(0.80) (0.64) (17.12) (65.60) (15.84)     (0.67) (0.50) (12.44) (62.02) (24.37)     
ช้อนส่วนตัว 4 9 99 415 98 3.20 0.978 6 11 72 348 158 3.54 1.121 

(0.64) (1.44) (15.84) (66.40) (15.68)     (1.01) (1.85) (12.10) (58.49) (26.55)     
ล้างมือ 4 5 80 418 118 3.31 0.987 5 3 39 366 182 3.73 1.036 

(0.64) (0.80) (12.80) (66.88) (18.88)     (0.84) (0.50) (6.55) (61.51) (30.59)     
สวมหน้ากากอนามัย 4 3 65 426 127 3.36 0.976 5 2 37 348 203 3.78 1.049 

(0.64) (0.48) (10.40) (68.16) (20.32)     (0.84) (0.34) (6.22) (58.49) (34.12)     
รักษาระยะหา่งทางสังคม 4 9 97 407 108 3.25 1.004 5 8 52 369 161 3.63 1.064 

(0.64) (1.44) (15.52) (65.12) (17.28)     (0.84) (1.34) (8.74) (62.02) (27.06)     
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 7 12 105 409 92 3.18 1.014 5 10 65 367 148 3.57 1.079 

(1.12) (1.92) (16.80) (65.44) (14.72)     (0.84) (1.68) (10.92) (61.68) (24.87)     
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  2.1.2 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงมาตรการผ่อนปรน  
 

ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน
พื้นที่ ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองของ อสม.  

ช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ความคิดเห็นของ อสม. 

Mean SD 

ความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

Mean SD 
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  

(1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) (1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กินร้อน 4 7 150 387 77 3.07 0.968 4 8 127 368 88 3.28 1.043 

(0.64) (1.12) (24.00) (61.92) (12.32)     (0.67) (1.34) (21.34) (61.85) (14.79)     
ช้อนส่วนตัว 4 11 141 390 79 3.08 0.982 6 18 128 339 104 3.27 1.133 

(0.64) (1.76) (22.56) (62.40) (12.64)     (1.01) (3.03) (21.51) (56.97) (17.48)     
ล้างมือ 4 7 111 406 97 3.20 0.984 5 7 93 376 114 3.42 1.055 

(0.64) (1.12) (17.76) (64.96) (15.52)     (0.84) (1.18) (15.63) (63.19) (19.16)     
สวมหน้ากากอนามัย 5 6 93 412 109 3.25 0.994 5 5 88 360 137 3.51 1.077 

(0.80) (0.96) (14.88) (65.92) (17.44)     (0.84) (0.84) (14.79) (60.50) (23.03)     
รักษาระยะหา่งทางสังคม 5 17 155 365 83 3.05 1.033 5 18 112 372 88 3.27 1.074 

(0.80) (2.72) (24.80) (58.40) (13.28)     (0.84) (3.03) (18.82) (62.52) (14.79)     
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 8 24 164 355 74 2.97 1.058 5 23 133 354 80 3.18 1.094 

(1.28) (3.84) (26.24) (56.80) (11.84)     (0.84) (3.87) (22.35) (59.50) (13.45)     
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 ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงมาตรการผ่อนปรน จาก
ความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 17.44 รองลงมาคือ การล้างมือ จำนวน 97 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.52 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 ตามลำดับ และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 
พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03 รองลงมาคือ ล้างมือ จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 19.16 
และการใช้ช้อนส่วนตัว จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 
จำนวน 611 คน คิดเป็นร้อยละ 97.76 และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.98 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงมาตรการผ่อนปรน จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 603 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.48 จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 575 คน คิดเป็นร้อยละ 96.64 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5 
 
 

ตารางที่ 5 จำนวน ร้อยละ โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่  

โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. 
ความคิดเห็น รวม  

(n=1,220) อสม. (n=625) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง   
    

 
ระดับสูง  (2.68 - 4.00) 611 (97.76) 583 (97.98) 1,194 (97.87) 

 
ระดับปานกลาง  (1.34 - 2.67) 14 (2.24) 10 (1.68) 24 (1.97) 

 
ระดับต่ำ   (1.00 - 1.33) 0 (0.00) 2 (0.34) 2 (0.16) 
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ตารางที่ 5 จำนวน ร้อยละ โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่  

โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. 
ความคิดเห็น รวม  

(n=1,220) อสม. (n=625) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ช่วงมาตรการผ่อนปรน       

 
ระดับสูง  (2.68 - 4.00) 603 (96.48) 575 (96.64) 1,178 (96.56) 

 
ระดับปานกลาง  (1.34 - 2.67) 19 (3.04) 15 (2.52) 34 (2.79) 

  ระดับต่ำ   (1.00 - 1.33) 3 (0.48) 5 (0.84) 8 (0.66) 

 
 
2.2 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน  

2.2.1 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง  
  ตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่

ระบาดภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.64 รองลงมาคือ การล้างมือ จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 
ตามลำดับ และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 
รองลงมาคือ ล้างมือ จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82 ตามลำดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ ประชาชน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 
ในพื้นที่ ช่วงที่มนีโยบายปิดเมือง 

พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองของประชาชน 

ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
ความคิดเห็นของ อสม. 

Mean SD 

ความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

Mean SD 
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  

(1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) (1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กินร้อน 5 7 176 381 56 2.96 0.927 4 6 112 406 67 3.25 0.966 

(0.80) (1.12) (28.16) (60.96) (8.96)     (0.67) (1.01) (18.82) (68.24) (11.26)     
ช้อนส่วนตัว 7 17 148 392 61 2.97 0.967 6 16 118 372 83 3.21 1.062 

(1.12) (2.72) (23.68) (62.72) (9.76)     (1.01) (2.69) (19.83) (62.52) (13.95)     
ล้างมือ 6 3 97 437 82 3.19 0.935 5 3 59 413 115 3.55 0.982 

(0.96) (0.48) (15.52) (69.92) (13.12)     (0.84) (0.50) (9.92) (69.41) (19.33)     
สวมหน้ากากอนามัย 6 6 67 442 104 3.30 0.965 5 3 40 378 169 3.73 1.017 

(0.96) (0.96) (10.72) (70.72) (16.64)     (0.84) (0.50) (6.72) (63.53) (28.40)     
รักษาระยะหา่งทางสังคม 6 13 149 387 70 3.03 0.987 5 9 81 388 112 3.45 1.044 

(0.96) (2.08) (23.84) (61.92) (11.20)     (0.84) (1.51) (13.61) (65.21) (18.82)     
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 9 24 154 369 69 2.97 1.041 5 7 89 396 98 3.40 1.020 

(1.44) (3.84) (24.64) (59.04) (11.04)     (0.84) (1.18) (14.96) (66.55) (16.47)     
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2.2.2 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ช่วงมาตรการผ่อนปรน  
 

ตารางที่ 7 จำนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ ประชาชน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 
ในพื้นที่ ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองของประชาชน 

ช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ความคิดเห็นของ อสม. 

Mean SD 

ความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

Mean SD 
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  
ไม่ปฏิบัติ 

น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  ทุกคน  

(1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) (1-25%) (26-50%) (51-99%) (100%) 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กินร้อน 5 22 189 363 46 2.85 0.945 3 15 162 368 47 3.04 0.976 

(0.80) (3.52) (30.24) (58.08) (7.36)     (0.50) (2.52) (27.23) (61.85) (7.90)     
ช้อนส่วนตัว 6 28 181 361 49 2.85 0.975 6 32 153 346 58 3.00 1.073 

(0.96) (4.48) (28.96) (57.76) (7.84)     (1.01) (5.38) (25.71) (58.15) (9.75)     
ล้างมือ 5 16 143 395 66 3.01 0.965 4 17 118 382 74 3.21 1.031 

(0.80) (2.56) (22.88) (63.20) (10.56)     (0.67) (2.86) (19.83) (64.20) (12.44)     
สวมหน้ากากอนามัย 5 17 127 400 76 3.07 0.988 4 19 116 366 90 3.25 1.074 

(0.80) (2.72) (20.32) (64.00) (12.16)     (0.67) (3.19) (19.50) (61.51) (15.13)     
รักษาระยะหา่งทางสังคม 7 32 196 340 50 2.82 1.007 7 40 152 339 57 2.98 1.109 

(1.12) (5.12) (31.36) (54.40) (8.00)     (1.18) (6.72) (25.55) (56.97) (9.58)     
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 12 42 205 319 47 2.73 1.051 8 45 179 317 46 2.87 1.110 

(1.92) (6.72) (32.80) (51.04) (7.52)     (1.34) (7.56) (30.08) (53.28) (7.73)     

58 



59 
 
 ตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงมาตรการผ่อนปรน  จากความ
คิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือสวมหน้ากากอนามัย จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.16 รองลงมาคือ การล้างมือ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 10.56 และการรักษาระยะห่างทาง
สังคม จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลำดับ และจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติมากที่สุด คือ สวมหน้ากากอนามัย จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13 รองลงมา
คือ ล้างมือ จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 12.44 และการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.58 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 95.52 และ
จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 571 คน คิดเป็นร้อย

ละ 95.97 ส่วนพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนช่วงมาตรการผ่อนปรน จากความคิดเห็น
ของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 586 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24 จากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 568 คน คิดเป็นร้อยละ 95.46 รายละเอียด
ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 จำนวน ร้อยละ โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่  

โดยรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ของประชาชน 

ความคิดเห็น 
รวม  

(n=1,220) 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง   
    

 
ระดับสูง  (2.68 - 4.00) 597 (95.52) 571 (95.97) 1,168 (95.74) 

 
ระดับปานกลาง  (1.34 - 2.67) 21 (3.36) 18 (3.03) 39 (3.20) 

 
ระดับต่ำ   (1.00 - 1.33) 7 (1.12) 6 (1.01) 13 (1.07) 

ช่วงมาตรการผ่อนปรน       

 
ระดับสูง  (2.68 - 4.00) 589 (94.24) 568 (95.46) 1,157 (94.84) 

 
ระดับปานกลาง  (1.34 - 2.67) 26 (4.16) 17 (2.86) 43 (3.52) 

  ระดับต่ำ   (1.00 - 1.33) 10 (1.60) 10 (1.68) 20 (1.64) 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

 

ข้อม ูลบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ประกอบด้วย 1) กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดจัดสภาพแวดล้อม 2) อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/

ชุมชนทาหน้ากากอนามัยจากผ้า 3) การเคาะประตู้บ้านรณรงค์ ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 4) อสม. เคาะ

ประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 5) อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้านจนครบ 14 วัน 6) การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ ร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ได้แก่ ความถี ่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,220 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้นำ อสม. จำนวน 625 คน และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่ง

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

ตารางที่ 9 จำนวน ร้อยละ บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ความคิดเห็น 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Week) 

ไม่ทำ 42 (6.72) 22 (3.70) 

ทำ 583 (93.28) 573 (96.30) 

 จำนวนครั้งต่อสัปดาห์  5.02 ± (3.82)  7.06 ± (5.84)  

 จำนวน อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 54.51 ± (20.45)  82.57 ± (30.25)  

2. อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทำหนา้กากอนามัยจากผ้า 

ไม่ทำ 83 (13.28) 43 (7.23) 

ทำ 542 (86.72) 552 (92.77) 

 จำนวนครั้งต่อสัปดาห ์ 6.32 ± (4.82)  8.41 ± (6.56)  

 จำนวน อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 48.92 ± (10.78)  58.38 ± (12.29)  

3. การเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (กินรอ้น ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ       
เว้นระยะห่างทางสังคม) 

ไม่ทำ 12 (1.92) 5 (0.84) 

ทำ 613 (98.08) 590 (99.16) 
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ตารางที่ 9 จำนวน ร้อยละ บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ความคิดเห็น 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

 จำนวนครั้งต่อสัปดาห ์ 3.82 ± (1.32)  12.12 ± (9.31)  

 จำนวน อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 48.71 ± (9.65)  55.92 ± (10.61)  

4. อสม. เคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน 

 
4.1 ดำเนินการครบทุกหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 579 (92.64) 540 (90.76) 

 4.2 อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 10.51 ± (7.15)  17.54 ± (9.32)  

5. อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) 

ไม่ทำ 28 (4.48) 14 (2.35) 

ทำ 597 (95.52) 581 (97.65) 

 

5.1 อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน
ครบทุกราย  

594 (95.04) 569 (95.63) 

 5.2 อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 10.22 ± (6.42)  30.21 ± (10.23)  

 

5.3 อสม.ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” ระดับตำบล/ชุมชน 
โดยดำเนินการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บา้น ฯลฯ ในฐานะเจา้
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และ
บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที ่ 

597 (95.52) 581 (97.65) 

6. อสม. กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม  

ไม่ทำ 7 (1.12) 2 (0.34) 

ทำ 618 (98.88) 593 (99.66) 

 สถานประกอบการ ร้านคา้ ร้านอาหาร เป็นตน้ 67 (10.84) 39 (6.58) 

 วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 79 (12.78) 117 (19.73) 

 กิจกรรมในชุมชน เช่น งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น 472 (76.38) 437 (73.69) 

 6.1 อสม. ต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน   

  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโตวิด 19 (การติดตอ่ 
วิธีการป้องกนั การรกัษา) 

27 (4.32) 25 (4.20) 

  

ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หนา้ที่ของ อสม. ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที ่

23 (3.68) 30 (5.04) 

  
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 99 (15.84) 84 (14.12) 
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ตารางที่ 9 จำนวน ร้อยละ บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ความคิดเห็น 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

  
ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานเครือข่ายในพืน้ที ่ 251 (40.16) 242 (40.67) 

  

ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคในพื้นที ่

225 (36.00) 214 (35.97) 

 

6.2 ช่องทางที่เหมาะสมในการรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชนของ อสม.  

  
อบรมผ่านเจ้าหนา้ที่สาธารณสุข  48 (7.68) 87 (14.62) 

  

อสม. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเครื่องมือที่กระทรวง
สาธารณสุขพัฒนาขึ้น เช่น App. Smart อสม. หรือ
แอปพลิเคชันอื่นๆ 

185 (29.60) 275 (46.22) 

    

อสม. ได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น Line, 
Facebook, TV 

392 (62.72) 233 (39.16) 

  
จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 

ในชุมชน  
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดจัด

สภาพแวดล้อม (Big Cleaning Week) จำนวน 583 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28 จำนวนเฉล่ีย 5.02 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.82 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จำนวน 48.92 คนต่อครั้ง 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.78 อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทำหน้ากากผ้า จำนวน 542 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.72 จำนวน 6.32 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.82 มี อสม. เข้า
ร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 48.92 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.78 อสม. เคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  และเว้นระยะห่างทาง
สังคม) จำนวน 613 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 จำนวน 3.82 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.32 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย จำนวน 48.71 คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.65 อสม. 
เคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน โดยดำเนินการครบทุกหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ จำนวน 579 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.64 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10.51 คนต่อครั้ง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
7.15 อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) จำนวน 587 คน คิด
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เป็นร้อยละ 95.52 ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วันครบทุกราย จำนวน 594 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.04 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10.22 คนต่อครั้ง อสม.ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” 
ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 597 คน คิดเป็นร้อยละ 95.52 อสม. กับ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 
จำนวน 618 คน ร้อยละ 98.88 ดำเนินการในกิจกรรมในชุมชน เช่น งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น 
จำนวน 472 คน คิดเป็นร้อยละ 76.38 โดยอสม. ต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน เกี่ยวกับการประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.16 ช่องทางที่เหมาะสมในการรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนของ อสม. คือ อสม. ได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านสื ่อต่างๆ เช่น Line, 
Facebook, TV จำนวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 62.72  
 จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความ
สะอาดจัดสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Week) จำนวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30 จำนวนเฉล่ีย 
7.06 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.84 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย จำนวน 82.57 
คนต่อครั้ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 30.25 อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทำหน้ากากผ้า 
จำนวน 552 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77 จำนวน 8.41 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.56 
มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 58.38 คน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.29 อสม. เคาะประตูบ้าน 
รณรงค์ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  และเว้น
ระยะห่างทางสังคม) จำนวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 จำนวน 12.12 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.31 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉล่ีย จำนวน 55.92 คน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
10.61 อสม. เคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน โดยดำเนินการครบทุกหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 
จำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 90.76 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17.54 คนต่อครั้ง ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.32 อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) 
จำนวน 581 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65 ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วันครบทุกราย 
จำนวน 569 คน คิดเป็นร้อยละ 95.63 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30.21 คนต่อครั้ง อสม.ร่วมเป็น 
“ทีมอาสาโควิด-19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 581 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.65 อสม. กับการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร่วมสร้าง
มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม จำนวน 593 คน ร้อยละ 99.66 ดำเนินการในกิจกรรมในชุมชน เช่น 
งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น จำนวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 73.69 โดยอสม. ต้องการความรู้
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เรื ่องอะไรบ้างในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  เกี ่ยวกับการ
ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 ช่องทางที่เหมาะสมในการรับข้อมูล 
ความรู้ ข่าวสารสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนของ อสม. คือ ศึกษาด้วย
ตนเองผ่านเครื่องมือที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น เช่น App. Smart อสม. หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ 
จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 46.22 รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 เมื่อพิจารณาโดยรวมของบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชน จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 
ส่วนจากความคิดเห็นของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 572 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.13 รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 จำนวน ร้อยละ โดยรวมของบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และควบคุม
โรคโควิด 19 ในชุมชน   

โดยรวมของบทบาทของ อสม.  
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ความคิดเห็น 
รวม  

(n=1,220) อสม. 
 (n=625) 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(n=595) 

จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ระดับสูง (คิดเป็นร้อยละ 80-100) 585 (93.60) 572 (96.13) 1,157 (94.84) 

ระดับปานกลาง (คิดเป็นรอ้ยละ 60-79) 34 (5.44) 20 (3.36) 54 (4.43) 

ระดับต่ำ (คิดเป็นร้อยละ 0-59) 6 (0.96) 3 (0.50) 9 (0.74) 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของ อสม. 
 การศึกษากระบวนการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) มาตรการการค้นหากลุ่มเสี่ยง 2) การ
จัดการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่ 3) การตื่นตระหนกในพื้นที่ และ4) ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ได้แก่ ความถี ่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1,220 คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้นำ อสม. จำนวน 625 คน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่ง
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ 

4.1 มาตรการการค้นหากลุ่มเสี่ยง  
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ผลการศึกษา การจัดการของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ของโรคโควิด 19  
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกันเอง เพื่อทำงาน

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จำนวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 93.92 จำนวนเฉล่ีย 
2.72 ครั้งต่อสัปดาห์ มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26.96 คนต่อครั้ง ในหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ของมี
การค้นหากลุ่มเส่ียงโดยใช้มาตรการ “อสม. เคาะประตูบ้าน: ค้นให้พบจบใน 14 วัน จำนวน 604 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.64 ไม่มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามา แล้วตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 
317 คน คิดเป็นร้อยละ 97.54 ซึ่งเป็นคนในชุมชน/พื ้นที่ จำนวน 169 คิดเป็นร้อยละ 74.78 คนใน
ครอบครัว และกลุ่มที่ใกล้ชิด ไม่มีการกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน จำนวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.67  

จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือ
กันเอง เพื่อทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จำนวน 560 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.12 จำนวนเฉล่ีย 3.29 ครั้งต่อสัปดาห์ มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41.24 คนต่อครั้ง ในหมู่บ้าน/
ชุมชน/พื้นที่ของมีการค้นหากลุ่มเสี่ยงโดยใช้มาตรการ “อสม. เคาะประตูบ้าน: ค้นให้พบจบใน 14 วัน 
จำนวน 590 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 ไม่มีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามา แล้วตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นผู้ป่วยโรค
โควิด 19 จำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 88.72 ซึ่งเป็นคนในชุมชน/พื้นที่ จำนวน 118 คิดเป็นรอ้ยละ 
62.77 คนในครอบครัว และกลุ่มที่ใกล้ชิดมีการกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน จำนวน 
210 คน คิดเป็นร้อยละ 74.47 รายละเอียดดังตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามมาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 

มาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 

ความคิดเห็นด้านมาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกนัเอง เพื่อทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  

ไม่มี 38 (6.08) 35 (5.88) 

มี 
587 (93.92) 560 (94.12) 

 จำนวนครั้ง ต่อสัปดาห ์ 2.72 ± (1.47)  3.29 ± (6.57)  

 อสม. เข้าร่วมกิจกรรมต่อครั้ง 26.96 ± (10.82)  41.24 ± (3.81)  
2. ในหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ของมีการค้นหากลุ่มเส่ียง 

ไม่มีการค้นหากลุ่มเส่ียง 21 (3.36) 5 (0.84) 
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ตารางที่ 11 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามมาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 

มาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 

ความคิดเห็นด้านมาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ใช้มาตรการ “อสม. เคาะประตูบ้าน: คน้ให้พบจบใน 14 วัน 604 (96.64) 590 (99.16) 
3. ในพื้นที่ของมีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามา แล้วตรวจวินิจฉัยพบว่าเปน็ผู้ป่วยโรคโควิด 19  
ไม่มี 317 (97.54) 354 (88.72) 
มี 8 (2.46) 45 (11.28) 

 3.1 บุคคลนั้นคือ     

  
คนในชุมชน/พื้นที ่ 169 (74.78) 118 (62.77) 

  
คนต่างพื้นที ่ 57 (25.22) 70 (37.23) 

 3.2 คนในครอบครัว และกลุ่มที่ใกล้ชิดมีการกกัตัวสังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัยจนครบ 14 วัน  

  
ไม่มี 88 (66.67) 72 (25.53) 

    มี 44 (33.33) 210 (74.47) 

Mean ± (SD) 
0.497 ± (0.115) 
ระดับปานกลาง 

0.590 ± (0.167) 
ระดับปานกลาง 

 

4.2 การจัดการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่ 
ผลการศึกษา การจัดการของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ของโรคโควิด 19  
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ ในหมู่บ้าน/ชุมชนของไม่มีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามา

ในพื้นที่ จำนวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 63.04 มีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จำนวนเฉล่ีย 24.50 คน 
ซึ่งเป็นคนในชุมชน/พื้นที่ จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 75.27 กลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วงที่มี
การประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 40.84 มีการจัดการกับกลุ่มเส่ียงทุกรายที่
เดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยการกักตัวในบ้าน จำนวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 72.21 เมื่อพบบุคคลกลุ่ม
เสี่ยง อสม. มีขั้นตอนการดำเนินการโดยการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น ซักประวัติ วัดอุณหภูมิร่างกาย 
จำนวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 99.15 และมีมาตรการในการดูแลผู้กักตัวโดยให้ผู้กักตัวมีการวัดไข้เอง 
ประจำทุกวัน จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 



67 
 

จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ ในหมู่บ้าน/ชุมชนของมีกลุ่มเส่ียง
เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จำนวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 มีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จำนวน
เฉล่ีย 62.05 คน ซึ่งเป็นคนในชุมชน/พื้นที่ จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54 กลุ่มเส่ียงเดินทางเข้า
มาในพื้นที่ช่วงที่มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 36.17 มีการจัดการกับ
กลุ่มเส่ียงทุกรายที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยการกักตัวในบ้าน จำนวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 90.98 เมื่อ
พบบุคคลกลุ่มเสี่ยง อสม. มีขั้นตอนการดำเนินการโดยการแจ้ง และส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทันที จำนวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 99.75 และมีมาตรการในการดูแลผู้กักตัวโดยให้ผู้กักตัวมี
การวัดไข้เอง ประจำทุกวัน จำนวน 377 คน คิดเป็นร้อยละ 94.96 รายละเอียดดังตารางที่ 12 

 
ตารางที่ 12 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามการจัดการกลุ่มเสีย่งที่เข้ามาในพื้นที ่

การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที ่

ความคิดเห็นการจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่ 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. ในหมู่บ้าน/ชุมชนของมีกลุ่มเส่ียงเดินทางเข้ามาในพื้นที่  

 
ไม่มี 394 (63.04) 260 (43.70) 

 มี 231 (36.96) 335 (56.30) 

     จำนวนคน 24.50 ± (10.45)  62.05 ± (50.45)  

     บุคคลนั้นคือ 
    

  
คนในชุมชน/พื้นที ่ 210 (75.27) 209 (58.54) 

  
คนต่างพื้นที ่ 69 (24.73) 148 (41.46) 

2. กลุ่มเส่ียงเข้ามาในพื้นที ่

 

ช่วงที่แรงงานไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่ม
เส่ียง 

92 (29.58) 109 (28.99) 

 ช่วงที่มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน 127 (40.84) 136 (36.17) 

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 25 (8.04) 26 (6.91) 

 ช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรน 63 (20.26) 72 (19.15) 

 ช่วงอื่นๆ  4 (1.29) 33 (8.78) 

3.  มีการจัดการกับกลุ่มเส่ียงทุกรายที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ 

 
กักตัวในบ้าน 239 (72.21) 353 (90.98) 

 กักตัวในสถานที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน 34 (10.27) 15 (3.87) 
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ตารางที่ 12 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามการจัดการกลุ่มเสีย่งที่เข้ามาในพื้นที ่

การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที ่

ความคิดเห็นการจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่ 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

 กักตัวในพื้นทีน่อกหมู่บ้าน 58 (17.52) 20 (5.15) 

 ไม่ได้กักตัว 0 (0.00) 0 (0.00) 
4. เม่ือพบบุคคลกลุ่มเส่ียง อสม. มีขั้นตอนการดำเนินการ 

 

4.1 ตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น ซักประวัติ วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย 

350 (99.15) 395 (99.25) 

 4.2 บันทึกข้อมูลกลุ่มเส่ียง 347 (98.30) 395 (99.00) 

 

4.3 แจ้ง และส่งต่อกลุ่มเส่ียงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทันท ี

347 (98.58) 399 (99.75) 

5. มาตรการในการดูแลผู้กักตัว 

 
5.1 ผู้กักตัวมีการวัดไข้เอง ประจำทุกวัน 72 (60.50) 377 (94.96) 

 5.2 รับ - ส่งอาหาร/ยาประจำตัว/ยาสามัญ 62 (44.29) 300 (75.57) 

  5.3 จัดเวรยามดูแลผู้กักตัว 31 (19.38) 195 (49.12) 

 
Mean ± (SD) 

0.422 ± (0.224) 
ระดับปานกลาง 

0.629 ± (0.353) 
ระดับปานกลาง 

 
 

4.3 การตื่นตระหนกในพื้นที่  
ผลการศึกษา การจัดการของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ของโรคโควิด 19  
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีการกักตุนของอุปโภค 

บริโภค และมีการกักตุนของอุปโภค บริโภคน้อย จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 32.48 มีอาการ
หวาดระแวงซึ่งกันและกันเล็กน้อย จำนวน 367 คน คิดเป็นร้อยละ 58.72 ไม่มีมาตรการไม่ให้คนต่าง
หมู่บ้าน ต่างถิ่นเข้าในพื้นที่ จำนวน 374 คน คิดเป็นร้อยละ 59.84 

จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีการกักตุน
ของอุปโภค บริโภค จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 มีอาการหวาดระแวงซึ่งกันและกันเล็กน้อย 
จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 ไม่มีมาตรการไม่ให้คนต่างหมู่บ้าน ต่างถิ่นเข้าในพื้นที่ จำนวน 346 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.15 รายละเอียดดังตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามการตื่นตระหนกในพื้นที ่

การตื่นตระหนกในพื้นที่ 

ความคิดเห็นการตื่นตระหนกในพื้นที่ 

อสม. (n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. ประชาชนในพื้นที่ตืน่ตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

 
1.1 การกักตุนของอุปโภค บริโภค 

 
ไม่มีการกักตนุ 203 (32.48) 234 (39.33) 

 มีการกักตนุน้อย 203 (32.48) 191 (32.10) 

 มีการกักตนุปานกลาง 151 (24.16) 143 (24.03) 

 มีการกักตนุมาก 68 (10.88) 27 (4.54) 

 1.2 การหวาดระแวงซึ่งกันและกนั 

 
ไม่มี 51 (8.16) 166 (27.90) 

 มีอาการเล็กน้อย 367 (58.72) 213 (35.80) 

 มีอาการปานกลาง 146 (23.36) 157 (26.39) 

 มีอาการมาก 61 (9.76) 59 (9.92) 

 1.3 มาตรการไม่ให้คนต่างหมู่บ้าน ตา่งถิ่นเข้าในพืน้ที ่

 
ไม่มี 374 (59.84) 346 (58.15) 

  มี 251 (40.16) 249 (41.85) 

 
Mean ± (SD) 

0.383 ± (0.224) 
ระดับต่ำ 

0.424 ± (0.353) 
ระดับปานกลาง 

 
4.4 ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 
ผลการศึกษา การจัดการของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ของโรคโควิด 19  
จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ถูกกักตัวให้ความร่วมมือในการกักตัวอย่างจริงจัง

ในพื้นที่กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 94.25 ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมอืต่อ
มาตรการ หรือการดำเนินงานของ อสม. จำนวน 616 คน คิดเป็นร้อยละ 98.56 

จากความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ถูกกักตัวให้ความร่วมมือในการกัก
ตัวอย่างจริงจังในพื้นที่กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 95.48 ประชาชนในพื้นที่ให้
ความร่วมมือต่อมาตรการ หรือการดำเนินงานของ อสม.  จำนวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 98.82 
รายละเอียดดังตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 จำนวน ร้อยละ ของการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. จำแนกตามความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 

ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 

ความคิดเห็นความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ 
อสม.  

(n=625) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

(n=595) 
จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

1. ความร่วมมือของผู้ถูกกักตัว     

 
ไม่มีการกักตัว 5 (1.44) 1 (0.25) 

 กักตัวอยา่งจริงจังในพืน้ที่กักตวัครบ 14 วัน 328 (94.25) 380 (95.48) 

 กักตัวไม่จริงจัง (ไม่ครบ 14 วัน) 15 (4.31) 17 (4.27) 
2. ประชาชนในพื้นทีใ่ห้ความร่วมมือต่อมาตรการ หรือการ
ดำเนินงานของ อสม.      

 
ไม่ได้รับความร่วมมือ 9 (1.44) 7 (1.18) 

  ได้รับความร่วมมือ 616 (98.56) 588 (98.82) 

 
Mean ± (SD) 

0.767 ± (0.254) 
ระดับสูง 

0.828 ± (0.241) 
ระดับสูง 

 
เมื่อพิจารณาโดยรวมของการจัดการของชุมชนจากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้าระวังของ

โรคโควิด 19 ในชุมชน จากความคิดเห็นของ อสม. พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 345 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.20 ส่วนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง จำนวน 
719 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 รายละเอียดดังตารางที่ 15 

 
ตารางที่ 15 จำนวน ร้อยละ โดยรวมของการจัดการของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของ อสม. ในการเฝ้า
ระวังของโรคโควิด 19 

โดยรวมของการจัดการของชุมชน  
จากการมีส่วนร่วมของ อสม.  

ในการเฝ้าระวัง ของโรคโควิด 19 

ความคิดเห็น 
รวม  

(n=1,220) อสม. 
 (n=625) 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
(n=595) 

จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 

ระดับสูง (คิดเป็นร้อยละ 80-100) 345 (55.20) 374 (62.86) 719 (58.93) 

ระดับปานกลาง (คิดเป็นรอ้ยละ 60-79) 272 (43.52) 152 (25.55) 424 (34.75) 

ระดับต่ำ (คิดเป็นร้อยละ 0-59) 8 (1.28) 69 (11.60) 77 (6.31) 
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ส่วนที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน 
 

ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 ในพื้นที่ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน ได้แก่ กินร้อน ช้อน
ส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่าง
ความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้สถิติการทดสอบ Independent t-test ที่มี
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง ระหว่าง
ความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พบว่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง  

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ของ อสม. ในพื้นที่   

ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
ความคิดเห็นของ  

อสม. 
ความคิดเห็นของ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข t df P-value 
Mean SD Mean SD 

กินร้อน 3.20 0.979 3.56 1.046 5.507 1218 <0.001 
ช้อนส่วนตัว 3.20 0.978 3.54 1.121 4.197 1218 <0.001 
ล้างมือ 3.31 0.987 3.73 1.036 6.577 1218 <0.001 
สวมหน้ากากอนามัย 3.36 0.976 3.78 1.049 7.524 1218 <0.001 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 3.25 1.004 3.63 1.064 7.225 1218 <0.001 
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 3.18 1.014 3.57 1.079 7.314 1218 <0.001 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 

 

5.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ช่วงมาตรการผ่อนปรน ระหว่าง
ความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  พบว่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตารางที่ 17 
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ตารางที่ 17 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ของ อสม. ในพื้นที่  

ช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ความคิดเห็นของ 

อสม. 
ความคิดเห็นของ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข t df P-value 
Mean SD Mean SD 

กินร้อน 3.07 0.968 3.28 1.043 3.349 1218 0.001* 
ช้อนส่วนตัว 3.08 0.982 3.27 1.133 2.480 1218 0.013* 
ล้างมือ 3.20 0.984 3.42 1.055 3.393 1218 0.001* 
สวมหน้ากากอนามัย 3.25 0.994 3.51 1.077 2.993 1218 0.003* 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 3.05 1.033 3.27 1.074 2.704 1218 0.007* 
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 2.97 1.058 3.18 1.094 2.255 1218 0.024* 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 

 
5.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 

และช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในพื้นที่ ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม 
และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมืองและช่วงมาตรการผ่อนปรน โดยใช้สถิติการ
ทดสอบ Paired Sample t-test ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 18 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิด
เมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน (n = 1,220) 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ  
อสม. ในพื้นที่ 

ช่วงที่มีมาตรการ
ปิดเมือง 

ช่วงมาตรการ
ผ่อนปรน t df P-value 

Mean SD Mean SD 
กินร้อน 3.37 1.029 3.17 1.012 11.465 1219 <0.001* 
ช้อนส่วนตัว 3.36 1.062 3.17 1.063 10.949 1219 <0.001* 
ล้างมือ 3.51 1.033 3.30 1.026 11.906 1219 <0.001* 
สวมหน้ากากอนามัย 3.56 1.032 3.37 1.042 11.430 1219 <0.001* 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 3.43 1.052 3.15 1.057 15.090 1219 <0.001* 
 หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 3.36 1.065 3.07 1.082 14.709 1219 <0.001* 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Paired Sample t-test) 
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 จากตารางที่ 18 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ระหว่างช่วงที่มี
นโยบายปิดเม ือง และช่วงมาตรการผ่อนปรนโดยใช้สถิติการทดสอบ Paired Sample t-test ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัย รักษาระยะห่างทางสังคมและหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่าง ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วง
มาตรการผ่อนปรน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

1 2 3 4 5 6

3.0

3.2

3.4

3.6

Compare Self-Protective Behaviors of VHVs

Behaviors

M
e
a
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Lockdown covid-19

Unlockdown covid-19

 
รูปที่ 7 แสดงค่าเฉล่ีย (mean) ของพฤติกรรมการป้องกนัตนเองของ อสม. ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิด
เมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน โดยที่ 1) กินรอ้น 2) ช้อนส่วนตัว 3) ล้างมือ 4) สวมหน้ากากอนามัย  

5) รักษาระยะห่างทางสังคม 6) หลีกเล่ียงไมไ่ปในที่ชุมชน 
 

ส่วนที่ 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน 

ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว 
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่างความ
คิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้สถิติการทดสอบ Independent t-test ที่มีระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

6.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 
ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวม
หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง  

พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ
ประชาชน   

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
ความคิดเห็น 
ของ อสม. 

ความคิดเห็นของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข t df P-value 

Mean SD Mean SD 
กินร้อน 2.96 0.927 3.25 0.966 6.149 1218 <0.001 
ช้อนส่วนตัว 2.97 0.967 3.21 1.062 5.563 1218 <0.001 
ล้างมือ 3.19 0.935 3.55 0.982 7.234 1218 <0.001 
สวมหน้ากากอนามัย 3.30 0.965 3.73 1.017 7.243 1218 <0.001 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 3.03 0.987 3.45 1.044 6.515 1218 <0.001 
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 2.97 1.041 3.40 1.020 6.516 1218 <0.001 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 

 

6.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

พบว่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ
ประชาชน ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และ
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดตารางที่ 20 

 

ตารางที่ 20 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ของประชาชน  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงมาตรการผ่อนปรน 
ความคิดเห็น 
ของ อสม. 

ความคิดเห็นของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข t df P-value 

Mean SD Mean SD 
กินร้อน 2.85 0.945 3.04 0.976 3.680 1218 <0.001 
ช้อนส่วนตัว 2.85 0.975 3.00 1.073 3.147 1218 0.002 
ล้างมือ 3.01 0.965 3.21 1.031 3.883 1218 <0.001 
สวมหน้ากากอนามัย 3.07 0.988 3.25 1.074 4.377 1218 <0.001 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 2.82 1.007 2.98 1.109 3.689 1218 <0.001 
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 2.73 1.051 2.87 1.110 3.306 1218 0.001 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 
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6.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิด
เมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน 
  ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวม
หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่างช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง
และช่วงมาตรการผ่อนปรน โดยใช้สถิติการทดสอบ Paired Sample t-test ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถติิ 
< 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 21 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ระหว่างช่วงที่มีนโยบาย
ปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน (n = 1,220) 

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
ของประชาชน 

ช่วงที่มีมาตรการ
ปิดเมือง 

ช่วงมาตรการ
ผ่อนปรน t df P-value 

Mean SD Mean SD 
กินร้อน 3.09 0.960 2.94 0.957 8.429 1219 <0.001* 
ช้อนส่วนตัว 3.08 1.018 2.92 1.017 8.537 1219 <0.001* 
ล้างมือ 3.36 0.974 3.11 0.995 13.146 1219 <0.001* 
สวมหน้ากากอนามัย 3.50 1.012 3.16 1.024 17.038 1219 <0.001* 
รักษาระยะหา่งทางสังคม 3.23 1.032 2.90 1.046 15.368 1219 <0.001* 
หลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน 3.17 1.054 2.81  1.075 15.331 1219 <0.001* 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Paired Sample t-test) 

 

จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ระหว่างช่วงที่มี
นโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน โดยใช้สถิต ิการทดสอบ Paired Sample t-test ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ได้แก่ กินร้อน ช้อนส่วนตัว ล้างมือ สวม
หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคมและหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน ระหว่าง ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 
และช่วงมาตรการผ่อนปรน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ในขณะเดียวกันรูปที่ 8 แสดงถึงแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ระหว่างช่วง
ที่มีนโยบายปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน พบว่า ในช่วงมาตรการผ่อนปรนประชาชนมีแนวโน้มใน
การป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ลดลง ไม่ว่าจะเป็นกินร้อน ช้อนส่วนตัว 
ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเล่ียงไม่ไปในที่ชุมชน เมื่อเทียบกับช่วงที่มี
นโยบายปิดเมือง 
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รูปที่ 8 แสดงค่าเฉล่ีย (mean) ของพฤติกรรมการป้องกนัตนเองของประชาชน ระหว่างช่วงที่มีนโยบาย

ปิดเมือง และช่วงมาตรการผ่อนปรน โดยที่ 1) กินร้อน 2) ช้อนส่วนตัว 3) ล้างมือ 4) สวมหน้ากากอนามัย  
5) รักษาระยะห่างทางสังคม 6) หลีกเล่ียงไมไ่ปในที่ชุมชน 

 
ส่วนที่ 7 การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

ผลการเปรียบบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้สถิติการทดสอบ Independent 
t-test ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 
19 ในชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

บทบาทของ อสม. ใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมโรค 

ความคิดเห็น t-test for Equality of Means 

อสม. 
เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 
t df p-value 

95% CI 
Mean SD Mean SD Lower Upper 

ระหว่างความคิดเห็น
ของ อสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

5.651 
  

0.705 
  

5.763 
  

0.602 
  

2.972 1218 0.003* 0.038 0.186 

*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 
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จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุม
โรคโควิด 19 ในชุมชน ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่  ผลการศึกษาพบว่า อสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธรณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรค
โควิด 19 ในชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ส่วนที่ 8 การเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของ อสม. ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 

ผลการเปรียบบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของ อสม. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการการค้นหากลุ่มเส่ียง การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่ 
การตื่นตระหนกในพื้นที่ และความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยใช้สถิติการทดสอบ Independent t-test ที่มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

การจัดการของชุมชนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ใน

ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ อสม.  

ความคิดเห็น 
อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

t df P-value 
Mean SD Mean SD 

มาตรการการคน้หากลุ่มเส่ียง  0.497 0.115 0.590 0.167 11.375 1218 <0.001* 
การจัดการกลุ่มเส่ียงที่เข้ามาในพื้นที่  0.422 0.295 0.629 0.374 10.739 1218 <0.001* 
การตื่นตระหนกในพืน้ที ่ 0.183 0.224 0.424 0.353 14.281 1218 <0.001* 
ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที ่ 0.767 0.254 0.828 0.241 4.260 1218 <0.001* 
*มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Independent t-test) 

 
จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 

ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ระหว่างความคิดเห็นของ อสม. และเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข           
ผลการศึกษาพบว่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธรณสุข มีความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการของชุมชนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ อสม. ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ มาตรการการค้นหา
กลุ่มเสี่ยง การจัดการกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่ การตื่นตระหนกในพื้นที่  ความร่วมมือของประชาชนใน
พื้นที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลักสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ ่ม (Focus Group 
Discussion) ได้แก่ 

1) อสม. จำนวน 8 ท่าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ท่าน ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหมู่ 12 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2) อสม. จำนวน 10 ท่าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ท่าน ในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวนทั้งส้ิน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า 

ประเด็นท่ี 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง พบว่า มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่
เดินทางไปทำงานภายนอกชุมชนและเดินทางเข้ามาในพื้นที่ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ช่วงที่มีการปิดเมือง) แต่หลังจาก
สิ้นสุดการกักกันตัวเพื ่อสังเกตอาการแล้วไม่มีกลุ ่มเสี่ยงตรวจวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 จาก
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการตื่นตระหนกเล็กน้อย มีการหวาดระแวงกันเองภายใน
ชุมชนอยู่บ้าง แต่ไม่มีกักตุนอาหารและสินค้า จากการตื่นตระหนกดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ให้
ความร่วมมือต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและการดำเนินงานของ อสม. เป็นอย่างดี 

ประเด็นที่ 2 บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ในชุมชน พบว่าในช่วงแรกที่มีข่าวการแพร่ระบาดในประเทศจีน อสม. มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์
ทำความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม (Big Cleaning) ภายในชุมชนโดยดำเนินการร่วมกับฝ่ายปกครอง และ
เครือข่ายภายในชุมชน และทำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน รวมทั้งสอนประชาชนทำหน้ากากผ้า
เพื ่อลดและแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย  (Surgical Mask) ช่วงต่อมาหลังจากมีการแพร่
ระบาดภายในประเทศ อสม. ใช้กลวิธี “อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด 19 : ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 
เป็นมาตรการหลักในการเฝ้าระวัง ค้นหา และคัดกรองกลุ่มเส่ียง หรือบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาใน
ชุมชน รวมทั้งติดตามสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) โดยจะมกีาร
แบ่งกลุ่มของ อสม. ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) กลุ่มปฏิบัติการ คือ อสม. ด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงาน 
เคาะประตูบ้าน ปฏิบัติงานประจำจุดคัดครองชุมชนร่วมกับฝ่ายปกครอง และติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่
บ้าน เป็นต้น 2) กลุ่มสนับสนุน ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานให้กับ 
อสม. กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะทำหน้าที่ในการประสานงาน
และให้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ เช่น กลุ่มไลน์ชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน/ตำบล เป็นต้น โดย อสม. จะได้รับ
ข้อมูลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเส่ียงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลัก และมีการตรวจสอบยืนยัน
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ข้อมูลจากฝ่ายปกครอง (ผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) อีกครั้ง รวมทั้งกรณีที่มีบุคคลเดินทางมาจาก
จังหวัดอื่นๆ จะได้รับข้อมูลจากเพื่อนบ้านและคนในชุมชน หลังจากที่ อสม. ได้รับข้อมูลดังกล่าวจะมีการ
ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครองในการจัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของ
สถานที่เพื่อใช้ในการเฝ้าสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่พัก/
บ้านส่วนบุคคล โดย อสม. ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่จะต้องผ่านการอบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และจะกำหนดบทบาทในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวทางที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ถูกกักกันเพื ่อสังเกตอาการ 
รวมทั้งคนในครอบครัว และชุมชนเป็นอย่างดี จนครบ 14 วัน อีกทั้งเกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้ที่ถูกกักกัน
ตัว ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และกลุ่มเปราะบางในชุมชน คือ “อสม. Delivery” เป็นการส่งอาหาร ส่งยา 
และบริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิตที ่บ้านเพื ่อลดการเดินทางไปรับบริการที่
โรงพยาบาลเป็นการลดโอกาสเส่ียงในการสัมผัสโรค ลดการแพร่ระบาดของโรคคิด 19 ในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วงที่ 3 หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนคลายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ อสม. ยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และคัดกรองบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาภายในชุมชนและยังคงเคร่งครัด
ในมาตรการในการป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ การกินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการคัดกรองโดยการตรวจวัด
อุณหภูมิคนที่เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน และยึดถือเป็นภารกิจ/หน้าที่ของ อสม. โดยไม่
ต้องรอการประสานงานหรือการส่ังการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ประเด็นท่ี 3 การจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. พบว่า ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครอง อาสาสมัครอื่นๆ หรือแม้กระทั่งประชาชนในชุมชน ซึ่งเกิดจาก
การตระหนักรู้ถึงโอกาสเส่ียง และการรับรู้ความรุนแรงของโรค โดย อสม. มีส่วนในการส่ือสาร ให้ข้อมูล 
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แก่คนในชุมชน สามารถสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ (Trust) ให้
เกิดข้ึนภายในชุมชน ซึ่ง อสม. จะมีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ กัน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การพูดคุย 
ส่ือสารระหว่าง อสม. กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. กันเองผ่านกลุ่มไลน์ หรือแอปพลิเคชัน อสม. 
ออนไลน์ การศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ผ่านแอพลิเคชัน Smart อสม. เป็นต้น 

ประเด็นที ่ 4 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง  และช่วง
มาตรการผ่อนปรน พบว่าจากการให้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมของประชาชนเมื่ออยู่ภายในชุมชน
เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นั้นยังคงปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรค
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โควิด 19 อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ อสม. ยังคงมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
ต่อเนื่องเหมือนกับช่วงที่มีการระบาดภายในประเทศ 

ประเด็นท่ี 5 ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนของ อสม. ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและ
ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน พบว่า  

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ อสม. คือ ในช่วงแรกที่มีการระบาดนั้นยังขาดแคลนวัสดุ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น สื่อความรู้ หน้ากากอนามัยแบบ (Surgical Mask) เครื่องวัดอุณหภูมิ 
แอลกอฮอล์เจล หรือ Face shield ทำให้ อสม. ต้องมีการระดมทุนส่วนตัวหรืองบประมาณของชมรม อส
ม. ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว อีกทั้งประชาชนในชุมชนยังไม่เข้าใจและยังขาดข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร  

บทเรียนในการดำเนินงานที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ คือ ความสามัคคีของ อสม. ในพื ้นที่ 
ประกอบกับความทุ่มเทเสียสละ การสนับสนุน/พัฒนาความรู้ ความสามารถของ อสม. จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ (Coaching) การเรียนรู้จากพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่นนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข5อเสนอแนะ 

 

การศึกษาสถานการณ+การเฝ.าระวัง ป.องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน เปRนวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) คือ มีการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูQวิจัยไดQทำการเก็บขQอมูล

รวบรวมขQอมูลดQวยแบบสอบถาม ในกลุPมผูQนำอสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน

รPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน นำมาวิเคราะห+ขQอมูลดQวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังรายละเอียดตPอไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส>วนท่ี 1 ข5อมูลท่ัวไปของผู5ตอบแบบสอบถาม  

 1.1 ข5อมูลท่ัวไปของ อสม. สำหรับการเก็บรวบรวมขQอมูลจากกลุPมตัวอยPาง จำนวน 625 คน ผล

การศึกษา พบวPา สPวนใหญPมีตำแหนPงเปRนประธานชมรม อสม. ระดับหมูPบQาน รQอยละ 75.36 เปRนเพศหญิง รQอยละ 

89.92 มีอายุ 51-60 ปw รQอยละ 45.76 อยูPในภาคกลาง รQอยละ 39.68 มี อสม. ในหมูPบQานเฉล่ีย 24.77 คน และมี

การศึกษาอยูPในระดับประถมศึกษา รQอยละ 45.28 

 1.2 ข5อมูลท่ัวไปของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข สำหรับการเก็บรวบรวมขQอมูลจากกลุPมตัวอยPาง จำนวน 595 

คน ผลการศึกษา พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตำบล รQอยละ 78.32 เปRนเพศหญิง 

รQอยละ 59.83 มีอายุ 41-50 ปw รQอยละ 38.82 อยูPในภาคกลาง รQอยละ 38.82 มี อสม. ในพ้ืนท่ีเฉล่ีย 110.06 คน 

และมีการศึกษาอยูPในระดับ ปริญญาตรีข้ึนไป รQอยละ 87.90  

 

ส>วนท่ี 2 ข5อมูลพฤติกรรมการปNองกันตนเองในสถานการณPการแพร>ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี

ช>วงท่ีมีการแพร>ระบาดภายในประเทศ 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรค

โควิด 19 ในพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรPระบาดภายในประเทศ ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน จากกลุPม

ผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน ดังน้ี 
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 2.1 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. 

  2.1.1 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือสวมหนQากาก อนามัย รQอยละ 

20.32 รองลงมาคือ การลQางมือ รQอยละ 18.88 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 17.28 ตามลำดับ  

จากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สวมหนQากาก 

อนามัย รQอยละ 34.12 รองลงมาคือ ลQางมือ รQอยละ 30.59 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 27.06 

เม่ือพิจารณาโดยรวมพฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ชPวงท่ีมีมาตรการป{ดเมือง จากความ

คิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 97.76 และจากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 

พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 97.98 

  2.1.2 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ช>วงมาตรการผ>อนปรน 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือสวมหนQากากอนามัย รQอยละ 

17.44 รองลงมาคือ การลQางมือ รQอยละ 15.52 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 13.28 ตามลำดับ  

จากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สวมหนQากาก

อนามัย รQอยละ 23.03 รองลงมาคือ ลQางมือ รQอยละ 19.16 และการใชQชQอนสPวนตัว รQอยละ 17.48 ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาโดยรวมพฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ชPวงมาตรการผPอนปรน จากความ

คิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 96.48 จากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา 

สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 96.64 

 2.2 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน 

  2.2.1 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน ช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง  

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือสวมหนQากากอนามัย รQอยละ 

16.64 รองลงมาคือ การลQางมือ รQอยละ 13.12 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 11.20 ตามลำดับ  

จากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สวมหนQากาก

อนามัย รQอยละ 28.40 รองลงมาคือ ลQางมือ รQอยละ 19.33 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 18.82 

ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาโดยรวมพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชนชPวงท่ีมีมาตรการป{ดเมือง จาก

ความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 95.52 และจากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ี

สาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 95.97 

  2.2.2 พฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน ช>วงมาตรการผ>อนปรน  

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือสวมหนQากากอนามัย รQอยละ 

12.16 รองลงมาคือ การลQางมือ รQอยละ 10.56 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 8.00 ตามลำดับ  
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จากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPปฏิบัติมากท่ีสุด คือ สวมหนQากาก

อนามัย รQอยละ 15.13 รองลงมาคือ ลQางมือ รQอยละ 12.44 และการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 9.58 

ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาโดยรวมของพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชนชPวงมาตรการผPอนปรน จาก

ความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 94.24 และจากความคิดเห็นของเจQาหนQาท่ี

สาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 95.46 

 

ส>วนท่ี 3 บทบาทของ อสม. ในการเฝNาระวัง ปNองกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

 ขQอมูลบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน ประกอบดQวย 1) 

กิจกรรมรณรงค+ทำความสะอาดจัดสภาพแวดลQอม 2) อสม. สอนประชาชนในหมูPบQาน/ชุมชนทาหนQากากอนามัย

จากผQา 3) การเคาะประตูQบQานรณรงค+ ใหQความรูQ ขQอมูล ขPาวสาร 4) อสม. เคาะประตูบQาน “คQนใหQพบจบใน 14 

วัน” 5) อสม. ติดตามเย่ียมสังเกตอาการท่ีบQานจนครบ 14 วัน 6) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหมP รPวม

สรQางมาตรการรักษาระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) โดยนำเสนอขQอมูลในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา 

ไดQแกP ไดQแกP ความถ่ี (Frequency) และรQอยละ (Percentage) โดยมีกลุPมตัวอยPาง 1,220 คน แบPงเปRนกลุPมผูQนำ 

อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการศึกษา 

 จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญP อสม. จัดกิจกรรมรณรงค+ทำความสะอาดจัดสภาพแวดลQอม 

(Big Cleaning Week) รQอยละ 93.28 เฉล่ีย 5.02 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQารPวมกิจกรรมเฉล่ีย 48.92 คนตPอคร้ัง 

อสม. สอนประชาชนในหมูPบQาน/ชุมชนทำหนQากากผQา รQอยละ 86.72 เฉล่ีย 6.32 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQารPวม

กิจกรรมเฉล่ีย 48.92 คน อสม. เคาะประตูบQาน รณรงค+ใหQความรูQ ขQอมูล ขPาวสาร (กินรQอน ชQอนกลางสPวนตัว สวม

หนQากากอนามัย ลQางมือ และเวQนระยะหPางทางสังคม) รQอยละ 98.08 เฉล่ีย 3.82 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQารPวม

กิจกรรมเฉล่ีย 48.71 คน อสม. เคาะประตูบQาน “คQนใหQพบจบใน 14 วัน โดยดำเนินการครบทุกหลังคาเรือนท่ี

รับผิดชอบ รQอยละ 92.64 มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม เฉล่ีย 10.51 คนตPอคร้ัง อสม. ติดตามเย่ียมสังเกตอาการท่ี

บQาน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) รQอยละ 95.52 ติดตามเย่ียมสังเกตอาการท่ีบQาน จนครบ 14 วันครบ

ทุกราย รQอยละ 95.04 มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม เฉล่ีย 10.22 คนตPอคร้ัง อสม.รPวมเปRน “ทีมอาสาโควิด-19” 

ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการรPวมกับกำนัน/ผูQใหญPบQาน ฯลฯ ในฐานะเจQาพนักงานควบคุมโรคติดตPอ 

คณะกรรมการหมูPบQาน และบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รQอยละ 95.52 อสม. กับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามวิถี

ชีวิตใหมP (New Normal) รPวมสรQางมาตรการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 98.88 สPวนใหญPดำเนินการใน

กิจกรรมในชุมชน เชPน งานบุญ งานศพ งานแตPงงาน เปRนตQน รQอยละ 76.38 โดย อสม. ตQองการความรูQในการ

ปฏิบัติงานเฝ.าระวัง ป.องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน เก่ียวกับการประสานงานเครือขPายในพ้ืนท่ี รQอยละ 

40.16 และชPองทางท่ีเหมาะสมในการรับขQอมูล ความรูQ ขPาวสารสำหรับการเฝ.าระวัง ป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
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ในชุมชนของ อสม. คือ อสม. ไดQรับขQอมูล ขPาวสารผPานส่ือตPางๆ เชPน Line, Facebook, TV รQอยละ 62.72 

 เม่ือพิจารณาโดยรวมของบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 93.60 

 จากความคิดเห็นของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญP อสม. จัดกิจกรรมรณรงค+ทำความสะอาด

จัดสภาพแวดลQอม (Big Cleaning Week) รQอยละ 96.30 เฉล่ีย 7.06 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม

เฉล่ีย 82.57 คนตPอคร้ัง อสม. สอนประชาชนในหมูPบQาน/ชุมชนทำหนQากากผQา รQอยละ 92.77 เฉล่ีย 8.41 คร้ังตPอ

สัปดาห+ มี อสม. เขQารPวมกิจกรรมเฉล่ีย 58.38 คน อสม. เคาะประตูบQาน รณรงค+ใหQความรูQ ขQอมูล ขPาวสาร (กินรQอน 

ชQอนกลางสPวนตัว สวมหนQากากอนามัย ลQางมือ และเวQนระยะหPางทางสังคม) รQอยละ 99.16 เฉล่ีย 12.12 คร้ังตPอ

สัปดาห+ มี อสม. เขQารPวมกิจกรรมเฉล่ีย 55.92 คน อสม. เคาะประตูบQาน “คQนใหQพบจบใน 14 วัน โดยดำเนินการ

ครบทุกหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบ รQอยละ 90.76 มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม เฉล่ีย 17.54 คนตPอคร้ัง อสม. ติดตาม

เย่ียมสังเกตอาการท่ีบQาน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) รQอยละ 97.65 ติดตามเย่ียมสังเกตอาการท่ีบQาน 

จนครบ 14 วันครบทุกราย รQอยละ 95.63 มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม เฉล่ีย 30.21 คนตPอคร้ัง อสม.รPวมเปRน “ทีม

อาสาโควิด-19” ระดับตำบล/ชุมชน โดยดำเนินการรPวมกับกำนัน/ผูQใหญPบQาน ฯลฯ ในฐานะเจQาพนักงานควบคุม

โรคติดตPอ คณะกรรมการหมูPบQาน และบุคลากรสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รQอยละ 97.65 อสม. กับการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหมP (New Normal) รPวมสรQางมาตรการรักษาระยะหPางทางสังคม รQอยละ 99.66 มีการ

ดำเนินการในกิจกรรมในชุมชน เชPน งานบุญ งานศพ งานแตPงงาน เปRนตQน รQอยละ 73.69 โดยอสม. ตQองการ

ความรูQในการปฏิบัติงานเฝ.าระวัง ป.องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน เก่ียวกับการประสานงานเครือขPายใน

พ้ืนท่ี รQอยละ 40.67 และชPองทางท่ีเหมาะสมในการรับขQอมูล ความรูQ ขPาวสารสำหรับการเฝ.าระวัง ป.องกัน และ

ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนของ อสม. คือ ศึกษาดQวยตนเองผPานเคร่ืองมือท่ีกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาข้ึน เชPน 

App. Smart อสม. หรือแอปพลิเคชันอ่ืนๆ รQอยละ 46.22 

 เม่ือพิจารณาโดยรวมของบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

จากความคิดเห็นของ เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 96.13 

 

 ส>วนท่ี 4 การจัดการของชุมชนในการเฝNาระวัง ปNองกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีส>วนร>วมของ อสม. 

 กระบวนการจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยการมี

สPวนรPวมของ อสม. ประกอบดQวย 4 ดQาน คือ 1) มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง 2) การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาใน

พ้ืนท่ี 3) การต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี และ4) ความรPวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยนำเสนอขQอมูลในรูปแบบของสถิติ

เชิงพรรณนา ไดQแกP ไดQแกP ความถ่ี (Frequency) และรQอยละ (Percentage) โดยมีกลุPมตัวอยPาง 1,220 คน แบPงเปRน

กลุPมผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน 

ผลการศึกษา ดังน้ี 
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 4.1 มาตรการการค5นหากลุ>มเส่ียง 

 จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญP อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกันเอง เพ่ือทำงานเฝ.าระวัง 

ป.องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน รQอยละ 93.92 เฉล่ีย 2.72 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQารPวมกิจกรรม 

เฉล่ีย 26.96 คนตPอคร้ัง ในหมูPบQาน/ชุมชน/พ้ืนท่ีของมีการคQนหากลุPมเส่ียงโดยใชQมาตรการ “อสม. เคาะประตูบQาน: 

คQนใหQพบจบใน 14 วัน รQอยละ 96.64 ไมPมีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามา แลQวตรวจวินิจฉัยพบวPาเปRนผูQป�วยโรคโควิด 19 

รQอยละ 97.54 ซ่ึงเปRนคนในชุมชน/พ้ืนท่ี รQอยละ 74.78 คนในครอบครัว และกลุPมท่ีใกลQชิด ไมPมีการกักตัวสังเกต

อาการ ณ ท่ีพักอาศัยจนครบ 14 วัน รQอยละ 66.67 

 จากความคิดเห็นของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญP อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกันเอง เพ่ือ

ทำงานเฝ.าระวัง ป.องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน รQอยละ 94.12 เฉล่ีย 3.29 คร้ังตPอสัปดาห+ มี อสม. เขQา

รPวมกิจกรรม เฉล่ีย 41.24 คนตPอคร้ัง ในหมูPบQาน/ชุมชน/พ้ืนท่ีของมีการคQนหากลุPมเส่ียงโดยใชQมาตรการ “อสม. 

เคาะประตูบQาน: คQนใหQพบจบใน 14 วัน รQอยละ 99.16 ไมPมีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามา แลQวตรวจวินิจฉัยพบวPาเปRน

ผูQป�วยโรคโควิด 19 รQอยละ 88.72 ซ่ึงเปRนคนในชุมชน/พ้ืนท่ี รQอยละ 62.77 คนในครอบครัว และกลุPมท่ีใกลQชิดมี

การกักตัวสังเกตอาการ ณ ท่ีพักอาศัยจนครบ 14 วัน รQอยละ 74.47 

 4.2 การจัดการกลุ>มเส่ียงท่ีเข5ามาในพ้ืนท่ี 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญP ในหมูPบQาน/ชุมชนของไมPมีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ี 

รQอยละ 63.04 มีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ี เฉล่ีย 24.50 คน ซ่ึงเปRนคนในชุมชน/พ้ืนท่ี รQอยละ 75.27 กลุPม

เส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีชPวงท่ีมีการประกาศใชQ พรก. ฉุกเฉิน รQอยละ 40.84 มีการจัดการกับกลุPมเส่ียงทุกรายท่ี

เดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีโดยการกักตัวในบQาน รQอยละ 72.21 เม่ือพบบุคคลกลุPมเส่ียง อสม. มีข้ันตอนการดำเนินการ

โดยการตรวจคัดกรองเบ้ืองตQน เชPน ซักประวัติ วัดอุณหภูมิรPางกาย รQอยละ 99.15 และมีมาตรการในการดูแลผูQกัก

ตัวโดยใหQผูQกักตัวมีการวัดไขQเอง ประจำทุกวัน รQอยละ 60.50 

จากความคิดเห็นของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญP ในหมูPบQาน/ชุมชนของมีกลุPมเส่ียงเดิน

ทางเขQามาในพ้ืนท่ี รQอยละ 56.30 มีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ี เฉล่ีย 62.05 คน ซ่ึงเปRนคนในชุมชน/พ้ืนท่ี 

รQอยละ 58.54 กลุPมเส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีชPวงท่ีมีการประกาศใชQ พรก. ฉุกเฉิน รQอยละ 36.17 มีการจัดการกับ

กลุPมเส่ียงทุกรายท่ีเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีโดยการกักตัวในบQาน รQอยละ 90.98 เม่ือพบบุคคลกลุPมเส่ียง อสม. มี

ข้ันตอนการดำเนินการโดยการแจQง และสPงตPอกลุPมเส่ียงใหQกับเจQาหนQาท่ีท่ีเก่ียวขQองทันที รQอยละ 99.75 และมี

มาตรการในการดูแลผูQกักตัวโดยใหQผูQกักตัวมีการวัดไขQเอง ประจำทุกวัน รQอยละ 94.96 

4.3 การต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญP ประชาชนในพ้ืนท่ีไมPมีการกักตุนของอุปโภค บริโภค และมี

การกักตุนของอุปโภค บริโภคนQอย รQอยละ 32.48 มีอาการหวาดระแวงซ่ึงกันและกันเล็กนQอย รQอยละ 58.72 ไมPมี

มาตรการไมPใหQคนตPางหมูPบQาน ตPางถ่ินเขQาในพ้ืนท่ี รQอยละ 59.84 
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จากความคิดเห็นของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญP ประชาชนในพ้ืนท่ีไมPมีการกักตุนของ

อุปโภค บริโภค รQอยละ 39.33 มีอาการหวาดระแวงซ่ึงกันและกันเล็กนQอย รQอยละ 35.80 ไมPมีมาตรการไมPใหQคน

ตPางหมูPบQาน ตPางถ่ินเขQาในพ้ืนท่ี รQอยละ 58.15 

 

4.4 ความร>วมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPผูQถูกกักตัวใหQความรPวมมือในการกักตัวอยPางจริงจังในพ้ืนท่ี

กักตัวครบ 14 วัน รQอยละ 94.25 ประชาชนในพ้ืนท่ีใหQความรPวมมือตPอมาตรการ หรือการดำเนินงานของ อสม. 

รQอยละ 98.56 

จากความคิดเห็นของเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPผูQถูกกักตัวใหQความรPวมมือในการกักตัวอยPาง

จริงจังในพ้ืนท่ีกักตัวครบ 14 วัน รQอยละ 95.48 ประชาชนในพ้ืนท่ีใหQความรPวมมือตPอมาตรการ หรือการดำเนินงาน

ของ อสม. รQอยละ 98.82 

เม่ือพิจารณาโดยรวมของการจัดการของชุมชนจากการมีสPวนรPวมของ อสม. ในการเฝ.าระวังของโรคโควิด 19 

ในชุมชน จากความคิดเห็นของ อสม. พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 55.20 สPวนความคิดเห็นของ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข พบวPา สPวนใหญPอยูPในระดับสูง รQอยละ 58.93 

 

ส>วนท่ี 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ในสถานการณPการแพร>ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และช>วงมาตรการผ>อนปรน 

 ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรคโควิด 

19 ในพ้ืนท่ีระหวPางชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวม

หนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 โดยมี

กลุPมตัวอยPาง 1,220 คน แบPงเปRนกลุPมผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน

รPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการศึกษา ดังน้ี 

 5.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง ระหว>างความ

คิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPาง

ทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ช>วงมาตรการผ>อนปรน ระหว>างความ

คิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

พฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPาง
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ทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และ

ช>วงมาตรการผ>อนปรน พบวPา พฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวม

หนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคมและหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPาง ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวง

มาตรการผPอนปรน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ส>วนท่ี 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชนในสถานการณPการแพร>ระบาด

ของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และช>วงมาตรการผ>อนปรน 

ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรคโค

วิด 19 ในพ้ืนท่ีชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวม

หนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 โดยมี

กลุPมตัวอยPาง 1,220 คน แบPงเปRนกลุPมผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงาน

รPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการศึกษา ดังน้ี 

6.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน ช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง ระหว>าง

ความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข มีความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษา

ระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน ช>วงมาตรการผ>อนปรน ระหว>าง

ความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข พบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข มีความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษา

ระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

6.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชน ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และ

ช>วงมาตรการผ>อนปรน พบวPา พฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ 

สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคมและหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPาง ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง 

และชPวงมาตรการผPอนปรน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ส>วนท่ี 7 การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝNาระวัง ปNองกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ใน

ชุมชน ระหว>างความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข 

การเปรียบบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 โดยมีกลุPมตัวอยPาง 1,220 คน แบPงเปRนกลุPมผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 คน ผลการศึกษาพบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธรณสุข 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนแตกตPาง

กัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ส>วนท่ี 8 การเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝNาระวัง ปNองกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการ

มีส>วนร>วมของ อสม. ระหว>างความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข 

การเปรียบบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวม

ของ อสม. ท้ัง 4 ดQาน ไดQแกP มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี การต่ืนตระหนกใน

พ้ืนท่ี และความรPวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQ

สถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 โดยมีกลุPมตัวอยPาง 1,220 คน 

แบPงเปRนกลุPมผูQนำ อสม. จำนวน 625 คน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีปฏิบัติงานรPวมกับ อสม. จำนวน 595 

คน ผลการศึกษาพบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธรณสุข มีความคิดเห็นเก่ียวการจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง 

ป.องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. ท้ัง 4 ดQาน ไดQแกP มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง การ

จัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี การต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี ความรPวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี แตกตPางกัน อยPางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ส>วนท่ี 9 ผลการวิเคราะหPข5อมูลจากการสนทนากลุ>ม (Focus Group Discussion) 

กลุPมตัวอยPางผูQใหQขQอมูลหลักสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุPม (Focus Group Discussion) 

ไดQแกP 

1) อสม. จำนวน 8 ทPาน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 1 ทPาน ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตำบล

บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

2) อสม. จำนวน 10 ทPาน และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 1 ทPาน ในพ้ืนท่ี โรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตำบล

บQานใหมP อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รวมจำนวนท้ังส้ิน 20 คน ผลการศึกษาพบวPา 

ประเด็นท่ี 1 สถานการณ+การแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ในชPวงท่ี มีการแพรPระบาด

ภายในประเทศ ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง พบวPา มีกลุPมเส่ียงเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีซ่ึงเปRนคนในชุมชนท่ีเดินทางไป
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ทำงานภายนอกชุมชนและเดินทางเขQามาในพ้ืนท่ีในชPวงท่ีมีการประกาศสถานการณ+ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ+ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ชPวงท่ีมีการป{ดเมือง) แตPหลังจากส้ินสุดการกักกันตัวเพ่ือสังเกต

อาการแลQวไมPมีกลุPมเส่ียงตรวจวินิจฉัยวPาเปRนผูQป�วยโรคโควิด 19 จากสถานการณ+ท่ีเกิดข้ึนทำใหQประชาชนในพ้ืนท่ี

เกิดการต่ืนตระหนกเล็กนQอย มีการหวาดระแวงกันเองภายในชุมชนอยูPบQาง แตPไมPมีกักตุนอาหารและสินคQา จากการ

ต่ืนตระหนกดังกลPาวสPงผลใหQประชาชนในพ้ืนท่ีใหQความรPวมมือตPอมาตรการการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและการ

ดำเนินงานของ อสม. เปRนอยPางดี 

ประเด็นท่ี 2 บทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรค และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใน

ชุมชน พบวPาในช>วงแรกท่ีมีขPาวการแพรPระบาดในประเทศจีน อสม. มีการดำเนินกิจกรรมรณรงค+ทำความสะอาด 

จัดสภาพแวดลQอม (Big Cleaning) ภายในชุมชนโดยดำเนินการรPวมกับฝ�ายปกครอง และเครือขPายภายในชุมชน 

และทำหนQากากผQาแจกจPายใหQกับคนในชุมชน รวมท้ังสอนประชาชนทำหนQากากผQาเพ่ือลดและแกQป�ญหาการขาด

แคลนหนQากากอนามัย (Surgical Mask) ช>วงต>อมาหลังจากมีการแพรPระบาดภายในประเทศ อสม. ใชQกลวิธี “อส

ม. เคาะประตูบQาน ตQานโควิด 19 : คQนใหQพบจบใน 14 วัน” เปRนมาตรการหลักในการเฝ.าระวัง คQนหา และคัดกรอง

กลุPมเส่ียง หรือบุคคลภายนอกท่ีเดินทางเขQามาในชุมชน รวมท้ังติดตามสังเกตอาการกลุPมเส่ียงดังกลPาว ณ ท่ีพัก

อาศัย (Home Quarantine) โดยจะมีการแบPงกลุPมของ อสม. ออกเปRน 3 กลุPมหลักๆ ไดQแกP 1) กลุPมปฏิบัติการ คือ 

อสม. ดPานหนQาท่ีออกปฏิบัติงาน เคาะประตูบQาน ปฏิบัติงานประจำจุดคัดครองชุมชนรPวมกับฝ�ายปกครอง และ

ติดตามเย่ียมสังเกตอาการท่ีบQาน เปRนตQน 2) กลุPมสนับสนุน ทำหนQาท่ีในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ+ ขQอมูลสำหรับ

การปฏิบัติงานใหQกับ อสม. กลุPมท่ี 1 และกลุPมท่ี 3 คือ สPวนใหญPเปRนผูQสูงอายุและกลุPมเปราะบางจะทำหนQาท่ีในการ

ประสานงานและใหQขQอมูลขPาวสารผPานส่ือ เชPน กลุPมไลน+ชมรม อสม. ระดับหมูPบQาน/ตำบล เปRนตQน โดย อสม. จะ

ไดQรับขQอมูลผูQท่ีเดินทางกลับจากประเทศกลุPมเส่ียงจากเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขเปRนหลัก และมีการตรวจสอบยืนยัน

ขQอมูลจากฝ�ายปกครอง (ผูQนำชุมชน/กำนัน/ผูQใหญPบQาน) อีกคร้ัง รวมท้ังกรณีท่ีมีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 

จะไดQรับขQอมูลจากเพ่ือนบQานและคนในชุมชน หลังจากท่ี อสม. ไดQรับขQอมูลดังกลPาวจะมีการประสานงานรPวมกับ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข ฝ�ายปกครองในการจัดเตรียมและตรวจสอบความพรQอมของสถานท่ีเพ่ือใชQในการเฝ.าสังเกต

อาการ ณ ท่ีพักอาศัย (Home Quarantine) โดยสPวนใหญPจะเปRนท่ีพัก/บQานสPวนบุคคล โดย อสม. ท่ีจะออกปฏิบัติ

หนQาท่ีจะตQองผPานการอบรมใหQความรูQโดยเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข และจะกำหนดบทบาทในการเฝ.าระวัง ป.องกัน 

และควบคุมโรคโควิด 19 ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยการดำเนินการดังกลPาวไดQรับความ

รPวมมือจากผูQท่ีถูกกักกันเพ่ือสังเกตอาการ รวมท้ังคนในครอบครัว และชุมชนเปRนอยPางดี จนครบ 14 วัน อีกท้ังเกิด

นวัตกรรมในการดูแลผูQท่ีถูกกักกันตัว ผูQป�วยติดบQานติดเตียง และกลุPมเปราะบางในชุมชน คือ “อสม. Delivery” 

เปRนการสPงอาหาร สPงยา และบริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิตท่ีบQานเพ่ือลดการเดินทางไปรับ

บริการท่ีโรงพยาบาลเปRนการลดโอกาสเส่ียงในการสัมผัสโรค ลดการแพรPระบาดของโรคคิด 19 ในชุมชนไดQอยPางมี

ประสิทธิภาพ และช>วงท่ี 3 หลังจากท่ีรัฐบาลประกาศมาตรการผPอนคลายเพ่ือฟ¡¢นฟูเศรษฐกิจ อสม. ยังคงปฏิบัติ
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หนQาท่ีในการเฝ.าระวัง และคัดกรองบุคคลภายนอกท่ีเดินทางเขQามาภายในชุมชนและยังคงเครPงครัดในมาตรการใน

การป.องกันโรคโควิด 19 ไดQแกP การกินอาหารปรุงสุก ใชQชQอนสPวนตัว สวมหนQากากอนามัยหรือหนQากากผQา การ

รักษาระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) และการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิคนท่ีเขQารPวมงานหรือ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และยึดถือเปRนภารกิจ/หนQาท่ีของ อสม. โดยไมPตQองรอการประสานงานหรือการส่ังการ

จากเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข 

ประเด็นท่ี 3 การจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน โดย

การมีสPวนรPวมของ อสม. พบวPา ชุมชนมีกระบวนการในการจัดการป�ญหาท่ีเกิดข้ึนโดยความรPวมมือจากทุกภาคสPวน

ท้ังฝ�ายปกครอง อาสาสมัครอ่ืนๆ หรือแมQกระท่ังประชาชนในชุมชน ซ่ึงเกิดจากการตระหนักรูQถึงโอกาสเส่ียง และ

การรับรูQความรุนแรงของโรค โดย อสม. มีสPวนในการส่ือสาร ใหQขQอมูล ความรูQท่ีถูกตQองเก่ียวกับโรคโควิด 19 แกPคน

ในชุมชน สามารถสรQางความเช่ือม่ันและไวQวางใจ (Trust) ใหQเกิดข้ึนภายในชุมชน ซ่ึง อสม. จะมีการประชุมเพ่ือวาง

แผนการทำงานและอัพเดทขQอมูลขPาวสารใหมPๆ กันอยPางตPอเน่ือง รวมท้ังใชQเคร่ืองมือดิจิทัลเขQามาชPวยในการทำงาน

ใหQเกิดประสิทธิภาพ เชPน การพูดคุย ส่ือสารระหวPาง อสม. กับเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข หรือ อสม. กันเองผPานกลุPม

ไลน+ หรือแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน+ การศึกษาความรูQเก่ียวกับโรคโควิด 19 ผPานแอพลิเคชัน Smart อสม. เปRน

ตQน 

ประเด็นท่ี 4 พฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. และประชาชนในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรค

โควิด 19 ในพ้ืนท่ีชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน พบวPาจากการใหQขQอมูลของกลุPมตัวอยPาง

พฤติกรรมของประชาชนเม่ืออยูPภายในชุมชนเร่ิมลดลงอยPางตPอเน่ือง แตPเม่ือตQองเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีน้ันยังคง

ปฏิบัติตามมาตรการในการป.องกันโรคโควิด 19 อยPางเครPงครัด ในขณะท่ี อสม. ยังคงมีพฤติกรรมในการป.องกัน

โรคโควิด 19 อยPางเครPงครัดตPอเน่ืองเหมือนกับชPวงท่ีมีการระบาดภายในประเทศ 

ประเด็นท่ี 5 ป�ญหา อุปสรรค และบทเรียนของ อสม. ในการดำเนินงานเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุม

โรคโควิด 19 ในชุมชน พบวPา  

ปmญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ อสม. คือ ในชPวงแรกท่ีมีการระบาดน้ันยังขาดแคลนวัสดุ 

อุปกรณ+ในการปฏิบัติงาน เชPน ส่ือความรูQ หนQากากอนามัยแบบ (Surgical Mask) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล+

เจล หรือ Face shield ทำใหQ อสม. ตQองมีการระดมทุนสPวนตัวหรืองบประมาณของชมรม อสม. ในการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ+ดังกลPาว อีกท้ังประชาชนในชุมชนยังไมPเขQาใจและยังขาดขQอมูล ความรูQเก่ียวกับโรคโควิด 19 ทำใหQไมPไดQรับ

ความรPวมมือเทPาท่ีควร  

บทเรียนในการดำเนินงานท่ีเปpนปmจจัยความสำเร็จ คือ ความสามัคคีของ อสม. ในพ้ืนท่ี 

ประกอบกับความทุPมเทเสียสละ การสนับสนุน/พัฒนาความรูQ ความสามารถของ อสม. จากเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข

ในพ้ืนท่ี (Coaching) การเรียนรูQจากพ้ืนท่ีใกลQเคียงหรือพ้ืนท่ีอ่ืนนำมาปรับใชQในพ้ืนท่ีของตนเอง การใชQเทคโนโลยี

เขQามาชPวยในการทำงาน และความรPวมมือของทุกภาคสPวนรวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ี 
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5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาสถานการณ+การเฝ.าระวัง ป.องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนโดยอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูPบQาน สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดQ ดังน้ี 

5.2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของ อสม. ในสถานการณPการแพร>ระบาดของโรค

โควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และช>วงมาตรการผ>อนปรน 

ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรคโควิด 

19 ในพ้ืนท่ีระหวPางชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวม

หนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผล

การศึกษา พบวPา พฤติกรรมการป.องกันตนเองของ อสม. ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย 

รักษาระยะหPางทางสังคมและหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPาง ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอน

ปรน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลPาวคือ เม่ือพิจารณาจากคPาเฉล่ีย (Mean) พบวPา อสม. 

มีพฤติกรรมการป.องกันตนเองในชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมืองสูงกวPาชPวงมาตรการผPอนปรน ไมPวPาจะเปRนเร่ืองของการ

กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ซ่ึง

แตกตPางจากการใหQขQอมูลของกลุPมตัวอยPางจากการสนทนากลุPม (Focus Group Discussion) ในประเด็น

พฤติกรรมของ อสม. ในพ้ืนท่ียังคงปฏิบัติตามมาตรการดังกลPาวอยPางเครPงครัดตPอเน่ืองเหมือนกับชPวงท่ีมีการระบาด

ภายในประเทศ แสดงใหQเห็นถึงพฤติกรรมของ อสม. ในพ้ืนท่ีตPอการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ.าระวัง และป.องกัน

โรคท่ีลดลงอยPางตPอเน่ือง ทำใหQมีโอกาสท่ีจะเกิดการระบาดระลอกใหมPภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน จึงควรเนQนย้ำใหQ 

อสม. ปฏิบัติตามมาตรการป.องกันโรคดังกลPาวอยPางเครPงครัดเพ่ือเปRนแบบอยPางท่ีดีดQานพฤติกรรมสุขภาพ (Health 

Model) ใหQกับประชาชนในชุมชน 

 

5.2.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปNองกันตนเองของประชาชนในสถานการณPการแพร>ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในพ้ืนท่ี ระหว>างช>วงท่ีมีนโยบายปXดเมือง และช>วงมาตรการผ>อนปรน 

ผลการเปรียบบเทียบพฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ในสถานการณ+การแพรPระบาดของโรคโค

วิด 19 ในพ้ืนท่ีชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวงมาตรการผPอนปรน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวม

หนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และ

เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผล

การศึกษา พบวPา พฤติกรรมการป.องกันตนเองของประชาชน ไดQแกP กินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากาก

อนามัย รักษาระยะหPางทางสังคมและหลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ระหวPาง ชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมือง และชPวง
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มาตรการผPอนปรน แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลPาวคือ เม่ือพิจารณาจากคPาเฉล่ีย 

(Mean) พบวPา ประชาชนมีพฤติกรรมการป.องกันตนเองในชPวงท่ีมีนโยบายป{ดเมืองสูงกวPาชPวงมาตรการผPอนปรน 

ไมPวPาจะเปRนเร่ืองของการกินรQอน ชQอนสPวนตัว ลQางมือ สวมหนQากากอนามัย รักษาระยะหPางทางสังคม และ

หลีกเล่ียงไมPไปในท่ีชุมชน ซ่ึงสอดคลQองกับการใหQขQอมูลของกลุPมตัวอยPางจากการสนทนากลุPม (Focus Group 

Discussion) ในประเด็นพฤติกรรมของประชาชนเม่ืออยูPภายในชุมชนเร่ิมลดลงอยPางตPอเน่ือง แตPเม่ือตQองเดินทาง

ออกนอกพ้ืนท่ีน้ันยังคงปฏิบัติตามมาตรการในการป.องกันโรคโควิด 19 อยPางเครPงครัด แสดงใหQเห็นถึงพฤติกรรม

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตPอการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ.าระวัง และป.องกันโรคท่ีลดลงอยPางตPอเน่ือง ทำใหQมีโอกาส

ท่ีจะเกิดการระบาดระลอกใหมPภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน จึงควรเนQนย้ำใหQ อสม. ส่ือสาร และสรQางการรับรูQใหQกับ

ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป.องกันโรคดังกลPาวอยPางเครPงครัดเพ่ือป.องกันการแพรPระบาดของโรคโควิด 19 

ระลอกใหมP 

 

5.2.3 การเปรียบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝNาระวัง ปNองกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19  

ในชุมชน ระหว>างความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข 

การเปรียบบเทียบบทบาทของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQสถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการศึกษาพบวPา อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธรณสุข มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ 

อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชนแตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 แตPอยPางไรก็ตามท้ังความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขใหQผลสรุปเก่ียวกับบทบาทของ อสม. ใน

การเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน อยูPในระดับสูง สอดคลQองกับศุภกิจ ศิริลักษณ+ (2563) 

ไดQศึกษาประสบการณ+การตอบสนองตPอการแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวPา 

หน่ึงในป�จจัยท่ีทำใหQประสบความสำเร็จ คือ การมีสPวนรPวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน (อสม.) 

มากกวPาหน่ึงลQานคน โดยปฏิบัติงานรPวมกับเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขภายใตQระบบสุขภาพปฐมภูมิในระดับชุมชน ออก

เย่ียมบQานเพ่ือใหQความรูQดQานสุขภาพ การคQนหาผูQป�วย การเฝ.าระวังโรค การกักกันและแมQกระท่ังการทำหนQากากผQา

ใหQกับประชาชน สอดคลQองกับภูดิท เตชาติวัฒน+ และคณะ (2563) ไดQศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมูPบQานในการป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในประเทศไทย (The Roles of Village Health 

Volunteers : COVID-19 Prevention and Control in Thailand) ผลการศึกษาพบวPา ผลการดำเนินงานของ 

อสม. ในพ้ืนท่ีเปRนป�จจัยสำคัญอยPางหน่ึงในการลดการแพรPระบาดของโควิด -19 ในชPวงท่ีเกิดโรคระบาด

ภายในประเทศไดQอยPางมีประสิทธิภาพ โดย อสม. มีบทบาทดังน้ี 1) ใหQขQอมูล ขPาวสาร ความรูQแกPประชาชนและ

ชุมชน สPงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง โดยเนQนย้ำมาตรการในการป.องกันโรค เชPน การสวมหนQากากอนามัย/

หนQากากผQา การลQางมือ และการเวQนระยะหPางทางสังคม (Social Distancing) 2) สนับสนุนระบบการเฝ.าระวังใน
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พ้ืนท่ี โดยการตรวจคัดกรองเชิงรุก การรายงานกรณีท่ีตรวจพบในระยะแรกอยPางทันทPวงที การติดตามกลุPมเส่ียงท่ี

กักกันตัว ณ ท่ีพักอาศัย (Home Quarantine) รวมท้ังการทำงานรPวมกับเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 3) ลด

โอกาสเส่ียงในการเดินทางมารับบริการท่ีโรงพยาบาลของผูQป�วยและกลุPมเปราะบาง จนเกิดนวัตกรรม “Grab 

Drug” หรือ “อสม. Delivery” และ 4) บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูPในชุมชนเพ่ือชPวยเหลือการทำงานของ

เจQาหนQาท่ีในโรงพยาบาลสPงเสริมสุขภาพตำบลในการป.องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน และสอดคลQองกับ

เสาวณี จันทะพงษ+ และคณะ (2563) ไดQศึกษาวิกฤตโควิด 19 กับมุมมองดQานเศรษฐศาสตร+สุขภาพ ผลการศึกษา

พบวPา อสม. มีบทบาทสำคัญในการส่ือสารกับชุมชนอยPางใกลQชิด ท้ังการสำรวจ ระบุกลุPมเส่ียง ตลอดจนการติดตาม

และกักตัวผูQสัมผัสใกลQชิด ซ่ึงชPวยลดโอกาสการแพรPกระจายของโรคอยPางมีประสิทธิภาพ สอดคลQองกับ QingMiao 

และคณะ (2563) ไดQศึกษาการตอบสนองตPอ COVID-19 กรณีศึกษาอาสาสมัครในชุมชนของประเทศจีน ผล

การศึกษาพบวPา การดำเนินงานรPวมมือกันระหวPางประชาชนในพ้ืนท่ีภาคประชาสังคมรวมถึงกลุPมชุมชนและ

หนPวยงานภาครัฐในระดับภูมิภาคสามารถตอบสนองตPอการแพรPระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศจีนไดQ 

แสดงใหQเห็นวPาบทบาทท่ีสำคัญของ อสม. ในการดำเนินงานเฝ.าระวัง ป.องกัน และควบคุมการแพรPระบาดของโรค

โควิด 19 ในชุมชนคือการใหQขQอมูล ขPาวสาร ความรูQแกPประชาชนในชุมชนอยPางถูกตQอง และรวดเร็ว ทันตPอ

สถานการณ+มีผลตPอการควบคุมการแพรPระบาดของโรคไดQ และ อสม. ยังมีบทบาทสำคัญในการเฝ.าระวัง คQนหา 

และคัดกรองกลุPมเส่ียงในชุมชนโดยดำเนินกิจกรรม “อสม. เคาะประตูบQาน” การติดตามสังเกตอาการ ณ ท่ีพัก

อาศัย (Home Quarantine) และเปRนแบบอยPางในการสรQางมาตรการทางสังคมตามวิถีชีวิตใหมP (New Normal) 

ซ่ึงบทบาทดังกลPาวขQางตQนน้ันทำใหQประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ไดQอยPางมี

ประสิทธิภาพจนไดQรับการช่ืนชนจากองค+การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ท่ีกลPาวถึงผล

การดำเนินงานของ อสม. ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยท่ี 73 รูปแบบ Video Conference อสม. วPา 

“เร่ืองน้ีไมPใชPเร่ืองบังเอิญ เพราะตลอด 40 ปwท่ีผPานมาประเทศไทยทุPมเทใหQกับการลงทุนสำหรับโครงสรQางข้ัน

พ้ืนฐานดQานสาธารณสุข ท้ังยังนำกฎอนามัยระหวPางประเทศ (International Health Regulations) มาปรับใชQอีก

ดQวย ซ่ึงประเทศไทยมีเครือขPายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูPบQาน หรือ อสม. มากกวPา 1 ลQานคน ซ่ึงทำหนQาท่ี

เปRนหูเปRนตา คอยดูแลสอดสPองระบบสาธารณสุขในระดับทQองถ่ิน ซ่ึงเปRนสPวนสำคัญอยPางมากในการรับมือกับโรค

โควิด 19 โดยท่ีประเทศไทยเคยไดQรับบทเรียนท่ีผPานมาจากอดีตรวมไปถึงประสบการณ+ในการรับมือกับการแพรP

ระบาดของโรคซาร+ส (SAR : Severe Respiratory Syndrome) เม่ือปw 2003” 

 

5.2.4 การเปรียบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝNาระวัง ปNองกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมี

ส>วนร>วมของ อสม. ระหว>างความคิดเห็นของ อสม. และเจ5าหน5าท่ีสาธารณสุข 

การเปรียบบเทียบการจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวม

ของ อสม. ท้ัง 4 ดQาน ไดQแกP มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี การต่ืนตระหนกใน
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พ้ืนท่ี และความรPวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี ระหวPางความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข โดยใชQ

สถิติการทดสอบ Independent t-test ท่ีมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ < 0.05 ผลการศึกษาพบวPา อสม. และ

เจQาหนQาท่ีสาธรณสุข มีความคิดเห็นเก่ียวการจัดการของชุมชนในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดย

การมีสPวนรPวมของ อสม. ท้ัง 4 ดQาน ไดQแกP มาตรการการคQนหากลุPมเส่ียง การจัดการกลุPมเส่ียงท่ีเขQามาในพ้ืนท่ี การ

ต่ืนตระหนกในพ้ืนท่ี ความรPวมมือของประชาชนในพ้ืนท่ี แตกตPางกัน อยPางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตP

อยPางไรก็ตามท้ังความคิดเห็นของ อสม. และเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขใหQผลสรุปเก่ียวกับการจัดการของชุมชนในการ

เฝ.าระวัง ป.องกันโรคโควิด 19 ในชุมชนโดยการมีสPวนรPวมของ อสม. ท้ัง 4 ดQาน อยูPในระดับสูง สอดคลQองกับ

เสาวณี จันทะพงษ+ และคณะ (2563) ไดQศึกษาวิกฤตโควิด 19 กับมุมมองดQานเศรษฐศาสตร+สุขภาพ ผลการศึกษา

พบวPา การมีผูQนำท่ีใหQความสำคัญ การทำแผนควบคุมโรคแบบบูรณาการภายในชุมชน และความรPวมมือจาก

ทQองถ่ิน และประชาชน กลไกเหลPาน้ีถูกนำมาใชQกับการควบคุมโรคโควิด 19 ในคร้ังน้ี และไดQผลสำเร็จเปRนอยPางดี 

รวมท้ังการส่ือสาร ปรับตัว สรQางความรPวมมือ และเช่ือมชุมชน หลังการประกาศใหQโควิด 19 เปRนโรคติดตPอ

อันตราย ก็มีกลไกควบคุมโรคเชิงรุก ตลอดจนการต้ังศูนย+บริหารสถานการณ+แพรPระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (ศบค.) นับวPาทางการไทยยกระดับปฏิบัติการอยPางรวดเร็ว รวมท้ังไดQใหQความสำคัญกับการส่ือสาร

เชิงรุกผPานการแถลงของ ศบค. ซ่ึงถือเปRนนวัตกรรมทางการส่ือสารและเปRนกลไกสำคัญท่ีชPวยสรQางความต่ืนรูQแกP

ประชาชน ทำใหQไดQรับความรPวมมือเปRนอยPางดี กลไกถัดมาคือการปรับตัวและรPวมมือของทุกภาคสPวน ท้ังภาครัฐนำ

ระบบอิเล็กทรอนิกส+มาใชQติดตามและเฝ.าระวังโรคไดQอยPางรวดเร็วและทันทPวงที สอดคลQองกับกำธร มาลาธรรม 

และพรทิพย+ มาลาธรรม (2563) ไดQศึกษาส่ิงท่ีไดQเรียนรูQจากประสบการณ+ของประเทศไทยกรณีการระบาดของโค

วิด -19 พบวPาการใหQคำแนะนำแกPประชาชนท่ีถูกตQอง การป{ดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ความรPวมมือของทุก

ภาคสPวนในชPวงเวลาวิกฤต การต่ืนตัว และการใชQมาตรการป.องกันอยPางเขQมขQนตPอการแพรPระบาดอยPางทันทPวงทีทำ

ใหQประเทศไทยสามารถควบคุมการแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ไดQเปRนอยPางดี และสอดคลQองกับชนัดดา 

ระดาฤทธ์ิ (2549) ศึกษาการมีสPวนรPวมของอาสาสมัครสาธารณสุขตPอการสรQางเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

กรณีศึกษาเฉพาะเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาภาพรวมของระดับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนQาท่ี

การสรQางเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ปฏิบัติอยูPในระดับมาก ดQานบทบาทผูQประสานงานมาก

ท่ีสุด ประเด็นการตระหนักถึงการทำงานรPวมกันระหวPางคนในชุมชนกับเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในชุมชน และบทบาท

ผูQใหQบริการสาธารณสุขปฏิบัติอยูPในระดับมาก ในประเด็นสนับสนุนใหQคนในชุมชนรูQจักดูแลสุขภาพตนเองเม่ือ

เจ็บป�วยเล็กนQอย แสดงใหQเห็นวPาการจัดการป�ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนน้ันตQองอาศัยผูQนำชุมชน และการสรQาง

ความรPวมมือของทุกภาคสPวนในชุมชน ซ่ึงจากการศึกษาทำใหQเห็นวPา อสม. มีสPวนรPวมในกระบวนการจัดการป�ญหา

ของชุมชน เชPน การประสานงานระหวPางเจQาหนQาท่ีสาธารณสุข ผูQนำชุมชน อาสาสมัครอ่ืนๆ และคนในชุมชนไดQเปRน

อยPางดีซ่ึงถือเปRนหน่ึงในบทบาทท่ีกระทรวงสาธารณสุขคาดหวัง และสนับสนุนมาโดยตลอดเพ่ือลดชPองวPาง (Grab) 

ในระบบสุขภาพปฐมภูมิเกิดการบริการสุขภาพท่ีไรQรอยตPออยPางแทQจริง สอดรับกับนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว 
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มีหมอประจำตัว 3 คน” ท่ีกำหนดบทบาทใหQ อสม. เปRนหมอคนท่ี 1 หรือ อสม. หมอประจำบQาน ทำหนQาท่ีดูแล

ประชาชนอยPางใกลQชิดและเช่ือมประสานกับหมอคนท่ี 2 (เจQาหนQาท่ีสาธารณสุข) และหมอคนท่ี 3 (แพทย+เวช

ศาสตร+ครอบครัว) ไดQอยPางมีประสิทธิภาพ 

 

5.3 ข5อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังน้ี 

จากการศึกษาป�จจัยความสำเร็จการดำเนินงานของ อสม. ในการเฝ.าระวัง ป.องกันโรค และควบคุมโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผูQศึกษามีขQอเสนอแนะ ดังตPอไปน้ี 

ขQอเสนอแนะจากการศึกษา พบวPา ป�ญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของ อสม. คือ ในชPวงแรกท่ีมีการ

ระบาดน้ันยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ+ในการปฏิบัติงาน เชPน ส่ือความรูQ หนQากากอนามัยแบบ (Surgical Mask) 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล+เจล หรือ Face shield ทำใหQ อสม. ตQองมีการระดมทุนสPวนตัวหรืองบประมาณของ

ชมรม อสม. ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ+ดังกลPาว อีกท้ังประชาชนในชุมชนยังไมPเขQาใจและยังขาดขQอมูล ความรูQ

เก่ียวกับโรคโควิด 19 ทำใหQไมPไดQรับความรPวมมือเทPาท่ีควร จึงเสนอใหQมีการเตรียมแผนการสนับสนุนการดำเนินงาน

ของ อสม. ในภาวะวิกฤติ ท้ังดQานวัสดุ อุปกรณ+การทำงาน รวมท้ังการชPวยเหลือเยียวยา อสม. ท่ีอาจจะไดQรับ

ผลกระทบจากการปฏิบัติหนQาท่ี เพ่ือใหQ อสม. สามารถปฏิบัติงานไดQอยPางเต็มกำลัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สPวนบทเรียนสำคัญของการดำเนินงานเฝ.าระวัง ป.องกันโรคและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน โดย อสม. 

จากการศึกษา มีดังน้ี  

1) การพัฒนาศักยภาพอยPางตPอเน่ือง และการเตรียมความพรQอมของ อสม. ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ท้ังในดQานความรูQ ทักษะ ท่ีสำคัญคือ อสม. ตQองเปRนตQนแบบดQานสุขภาพ สามารถเปRนผูQนำการ

เปล่ียนแปลง (Change Agent) และเสริมสรQางความเขQมแข็งการรวมกลุPมของ อสม. ในรูปแบบองค+กร อสม. ต้ังแตP

ระดับหมูPบQาน ตำบล อำเภอ จังหวัด เขต ภาค และระดับประเทศ  

2) การสนับสนุนของเจQาหนQาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ีท่ีทำหนQาท่ีเปRนพ่ีเล้ียง (Coaching) ในระดับตำบล 

อำเภอ และจังหวัด ใหQ อสม. สามารถแสดงศักยภาพของตนเองไดQอยPางเต็มท่ี 

3) การสนับสนุนของผูQบริหารในทุกระดับต้ังแตPระดับนโยบาย และระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังมีกฎระเบียบ และ

กำหนดใหQเปRนภารกิจหลักของหนPวยงานภาครัฐอยPางชัดเจน ใหQการสนับสนุนท้ังดQานงบประมาณ สวัสดิการ และ

การเสริมสรQางขวัญกำลังใจของ อสม.  

4) การใชQเทคโนโลยีดิจิทัลเขQามาชPวยในการดำเนินงานของ อสม. สรQางส่ือสารท่ีรวดเร็ว สรQางองค+ความรูQ

ดQานสุขภาพท่ีถูกตQอง และรวดเร็วทันตPอสถานการณ+ใหQกับ อสม. และถPายทอดไปจนถึงประชาชน  

5) การสรQางความรPวมมือในทุกระดับ มีการบูรณาการในระดับกระทรวง กรมวิชาการ หนPวยงานในระดับ

ภูมิภาค รวมท้ังภาคเอกชน และเครือขPายอ่ืนๆ ท่ีมีในพ้ืนท่ีเกิดความรPวมมือในระดับชุมชนและประชาชนใหQการ

ยอมรับเกิดพลวัฒน+ในการขับเคล่ือนงานเปRนองคาพยพเดียวกัน 



96 
 

5.3.1. ข5อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกตPใช5 

 1. สามารถนำผลการศึกษาไปใชQเปRนแนวทางในการกำหนดแผนยุทธศาสตร+เพ่ือเตรียมความพรQอมใน

การป.องกัน และแกQไขป�ญหาโรคอุบัติใหมP วิกฤติการณ+ หรือภัยพิบัติดQานสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดQ 

 2. สามารถนำผลการศึกษามาใชQในการกำหนดนโยบาย จัดหาทรัพยากร การพัฒนาศักยภาพ และ

เคร่ืองมือสำหรับการปฏิบัติงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบสวัสดิการของ อสม. เพ่ือใหQ อสม. สามารถปฏิบัติงานไดQ

อยPางเต็มกำลัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3.2 ข5อเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต>อไป 

  ควรศึกษาเก่ียวกับความพรQอมของ อสม. ในการรับมือกับการแพรPระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหมP 

หรือวิกฤติสุขภาพ (Health Crisis) ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือนำไปสูPการบรรลุเป.าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบสอบถามเพื่อศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 

หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามในบทบาทของการด าเนินงานในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระดับใด 

(     ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  (     ) โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป  
(     ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  (     ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

2. จ านวน อสม. ในพ้ืนที่ทีท่่านรับผิดชอบ ...................คน 
3. เพศ 

(     ) ชาย (     ) หญิง 
4. อายุ 

(     ) ต่ ากว่า 20 ปี (     ) 21 – 30 ปี (     ) 31 – 40 ปี (     ) 41 – 50 ปี 
(     ) 51 – 60 ปี 

5. ภูมภิาค 
(     ) ภาคเหนือ  (     ) ภาคกลาง  (     ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (     ) ภาคใต้ 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด 
(     ) ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา  (     ) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
 
 
 
 
 

ID ………….…….. 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดภายในประเทศ และช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 2) ศึกษาบทบาทของ อสม. 3) ศึกษาการจัดการของชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของ อสม. 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และบทเรียนของ อสม. ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรค
โควิด 19 ในชุมชน เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เกิดความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ หรือภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามนี้ และส่งกลับมาตามที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค าตอบที่ได้รับจะถือ
เป็นความลับ และวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมเท่านั้น 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ 
และช่วงทีมี่นโยบายปิดเมือง 

1. ในพ้ืนทีท่ีท่่านรบัผิดชอบมีการค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างไร 
(     ) ใช้มาตรการ “อสม. เคาะประตูบ้าน : ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

(     ) ใช้มาตรการอ่ืนๆ ระบุ 
(1) .............................................................................................................................. 
(2) .............................................................................................................................. 
(3) .............................................................................................................................. 

2. ในพ้ืนที่ทีท่่านรับผิดชอบมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
(     ) มี ถ้ามี จ านวนกี่คน ระบุ.......................................... คน  
2.1 บุคคลนั้นคือใคร 

(     ) คนในชุมชน/พื้นที่ 
(     ) คนต่างพ้ืนที่ 

3. กลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นทีท่ี่ท่านรับผิดชอบเมื่อใด 
(     ) ช่วงที่แรงงานไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง 
(     ) ช่วงที่มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน 
(     ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
(     ) ช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรน 
(     ) ช่วงอ่ืนๆ ระบุ......................................................................  

4. มีการจัดการอย่างไรกับกลุ่มเสี่ยงทุกรายที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบ 
(     ) กักตัวในบ้าน 
(     ) กักตัวในสถานที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน 
(     ) กักตัวในพ้ืนที่นอกหมู่บ้าน 
(     ) ไม่ได้กักตัว 
(     ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................................  

5. เมื่อพบบุคคลกลุ่มเสี่ยง อสม. มีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
5.1 ตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น ซักประวัติ วัดอุณหภูมิร่างกาย 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 
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5.2 บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

5.3 แจ้ง และส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทันที 
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

6. ความร่วมมือของผู้ถูกกักตัว 
(     ) กักตัวอย่างจริงจังในพ้ืนที่กักตัวครบ 14 วัน 
(     ) กักตัวไม่จริงจัง (ไม่ครบ 14 วัน) 
(     ) ไม่มีการกักตัว 

7. มาตรการในการดูแลผู้กักตัว 
7.1 ผู้กักตัวมีการวัดไข้เอง ประจ าทุกวัน 

(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

7.2 รับ - ส่งอาหาร/ยาประจ าตัว/ยาสามัญ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

7.3 จัดเวรยามดูแลผู้กักตัว 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

8. ในพ้ืนทีท่ี่ท่านรับผิดชอบมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามา แล้วตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 หรือไม ่
(     ) ไม่มี 
(     ) มี ถ้ามี จ านวนกี่คน ระบุ.......................................... คน  
8.1 บุคคลนั้นคือใคร 

(     ) คนในชุมชน/พ้ืนที ่
(     ) คนต่างพ้ืนที่ 

8.2 คนในครอบครัว และกลุ่มที่ใกล้ชิดมีการกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน หรือไม่ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 
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9. ประชาชนในพื้นท่ีที่ท่านรับผิดชอบตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม ่
9.1 การกักตุนของอุปโภค บริโภค 

(     ) ไม่มีการกักตุน 
(     ) มีการกักตุน 

(     ) มีน้อย 
(     ) มีปานกลาง 
(     ) มีมาก 

9.2 การหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

(     ) มีน้อย 
(     ) มีปานกลาง 
(     ) มีมาก 

9.3 มาตรการไม่ให้คนต่างหมู่บ้าน ต่างถ่ินเข้าในพ้ืนที่ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

10. ประชาชนในพื้นท่ีที่ท่านรับผิดชอบให้ความร่วมมือต่อมาตรการ หรือการด าเนินงานของ อสม. หรือไม่ 
(     ) ไม่ได้รับความร่วมมือ 
(     ) ได้รับความร่วมมือ 

11. พฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน ในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของประชาชนในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

ไม่ท า 

จ านวนประชาชนที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน       

ช้อนส่วนตัว       

ล้างมือ       

สวมหน้ากากอนามัย       

รักษาระยะห่างทางสังคม       

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน       
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12. พฤติกรรมในการป้องกันตนเองของประชาชน ในช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของประชาชนในช่วงมาตรการผ่อนปรน 

ไม่ท า 

จ านวนประชาชนที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน 
      

ช้อนส่วนตัว 
      

ล้างมือ 
      

สวมหน้ากากอนามัย 
      

รักษาระยะห่างทางสังคม 
      

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน 
      

 
13. พฤติกรรมในการป้องกันตนเองของ ประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน ในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

13.1 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.2 ล้างมือบ่อยๆ 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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13.3 สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.4 รักษาระยะห่าง 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.5 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ ประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน ในช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรน 
14.1 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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14.2 ล้างมือบ่อยๆ 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.3 สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.4 รักษาระยะห่าง 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.5 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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15. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

ไม่ท า 

จ านวน อสม. ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน       

ช้อนส่วนตัว       

ล้างมือ       

สวมหน้ากากอนามัย       

รักษาระยะห่างทางสังคม       

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน       

 
16. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

ไม่ท า 

จ านวน อสม. ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน 
      

ช้อนส่วนตัว 
      

ล้างมือ 
      

สวมหน้ากากอนามัย 
      

รักษาระยะห่างทางสังคม 
      

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน 
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ส่วนที่ 3 บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน   
1. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ท าความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Week) ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบ 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
2. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมี อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท าหน้ากากอนามัยจากผ้า 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
3. ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมี อสม. ออกเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (กินร้อน ช้อนกลาง

ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม) หรือไม่ 
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
4. อสม. เคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 

4.1 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมีการด าเนินการครบทุกหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 
(     ) ไม่ครบ 
(     ) ครบ 

4.2 ในพ้ืนที่ที่ท่านรับผิดชอบมี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
5. อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) 

(     ) ไม่ได้ท า ระบุเหตุผล................................................................. ......................................................... 
(     ) ท า 

5.1 อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) ครบทุกราย หรือไม่ 
(     ) ไม่ครบ 
(     ) ครบ 

5.2 อสม. เข้าร่วมเฉลี่ยกี่คน ......................... คน 
5.3 อสม. ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” ระดับต าบล/ชุมชน โดยด าเนินการร่วมกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  

ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 
(     ) ไม่ได้ร่วม 
(     ) ร่วม 
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6. อสม. กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 
(     ) ไม่ได้ท า 
(     ) ท า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(     ) สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น 
(     ) วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
(     ) กิจกรรมในชุมชน เช่น งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น 

6.1 อสม. ต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
(ตอบได้มากว่า 1 ข้อ  โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ) 
(     ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโตวิด 19 (การติดต่อ วิธีการป้องกัน และการรักษา) 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานเครือข่ายในพ้ืนที่ 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

6.2 ช่องทางที่เหมาะสมในการรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
ในชุมชนของ อสม. (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ  โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ) 
(     ) อบรมผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบุจ านวนครั้ง ............... 
(     ) อสม. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเครื่องมือที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น เช่น App. Smart อสม. หรือ

แอปพลิเคชันอ่ืนๆ 
(     ) อสม. ได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น Line, Facebook, TV 

 
ส่วนที่ 4 การจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. 
1. อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกันเอง เพ่ือท างานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน หรือไม ่

(     ) ไม่มี 
(     ) มี ระบุจ านวนครั้ง ...................ต่อเดือน  

 อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยกี่คน .................... คนต่อครั้ง 
2. ถ้ามี เรื่องอะไรบ้าง โปรดระบุ 

(1) ............................................................................................................................. 
(2) ............................................................................................................................. 
(3) ............................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค บทเรียนจากการด าเนินงานฯ และอุปสรรคของ อสม. ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรค และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

5.1 ปัญหาอุปสรรค (จุดอ่อน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 บทเรียนจากการด าเนินงานฯ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามเพื่อศึกษา เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(ส าหรับ อสม.) 

หมายเหตุ : โปรดตอบแบบสอบถามในบทบาทของการด าเนินงานในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่งอื่นๆ (เลือกระดับท่ีสูงที่สุด) 

(     ) ประธานชมรม อสม. ระดับหมู่บ้าน  (     ) ประธานชมรม อสม. ระดับต าบล 
(     ) ประธานชมรม อสม. ระดับอ าเภอ  (     ) ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
(     ) ประธานชมรม อสม. ระดับเขต  (     ) ประธานชมรม อสม. ระดับภาค 
(     ) ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย 

2. จ านวน อสม. ในหมู่บ้านของท่าน...................คน 
3. เพศของท่าน 

(     ) ชาย (     ) หญิง 
4. อายุของท่าน 

(     ) ต่ ากว่า 20 ปี (     ) 21 – 30 ปี (     ) 31 – 40 ปี (     ) 41 – 50 ปี 
(     ) 51 – 60 ปี (     ) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

5. ภูมภิาค 
(     ) ภาคเหนือ  (     ) ภาคกลาง  (     ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (     ) ภาคใต้ 

6. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
(     ) ประถมศึกษา (     ) มัธยมศึกษาตอนต้น  (     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย  
(     ) อนุปริญญา (ปวส./ปวช.) (     ) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 

7. อาชีพหลักของท่าน 
(     ) เกษตรกร  (     ) ค้าขาย  (     ) รับจ้างทั่วไป (     ) ข้าราชการ 
(     ) ธุรกิจส่วนตัว (     ) แม่บ้าน  (     ) อ่ืนๆ ระบุ.................................... .. 

ID ………….…….. 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดภายในประเทศ และช่วงที่มีนโยบายปิดเมือง 2) ศึกษาบทบาทของ อสม. 3) ศึกษาการจัดการของชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของ อสม. 4) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และบทเรียนของ อสม. ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรค
โควิด 19 ในชุมชน เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เกิดความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมในการ
จัดการปัญหาสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ หรือภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง และส่งกลับมาตามที่กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ค าตอบที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และวิเคราะห์ผลเป็นภาพรวมเท่านั้น 
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพ้ืนที่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ 
และช่วงทีมี่นโยบายปิดเมือง 

1. ในหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นท่ีของท่านมีการค้นหากลุ่มเสี่ยงอย่างไร 
(     ) ใช้มาตรการ “อสม. เคาะประตูบ้าน : ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

(     ) ใช้มาตรการอ่ืนๆ ระบุ 
(1) .............................................................................................................................. 
(2) .............................................................................................................................. 
(3) .............................................................................................................................. 

2. ในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่านมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ หรือไม่ 
(     ) ไม่มี (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปตอบข้อ 9) 
(     ) มี ถ้ามี จ านวนกี่คน ระบุ.......................................... คน 
2.1 บุคคลนั้นคือใคร 

(     ) คนในชุมชน/พื้นที่ 
(     ) คนต่างพ้ืนที่ 

3. กลุ่มเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่เม่ือใด 
(     ) ช่วงที่แรงงานไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศกลุ่มเสี่ยง 
(     ) ช่วงที่มีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน 
(     ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
(     ) ช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรน 
(     ) ช่วงอ่ืนๆ ระบุ......................................................................  

4. มีการจัดการอย่างไรกับกลุ่มเสี่ยงทุกรายที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที ่
(     ) กักตัวในบ้าน 
(     ) กักตัวในสถานที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน 
(     ) กักตัวในพ้ืนที่นอกหมู่บ้าน 
(     ) ไม่ได้กักตัว 
(     ) อ่ืนๆ ระบุ......................................................................  

5. เมื่อพบบุคคลกลุ่มเสี่ยง อสม. มีข้ันตอนการด าเนินการอย่างไร 
5.1 ตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น ซักประวัติ วัดอุณหภูมิร่างกาย 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 
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5.2 บันทึกข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

5.3 แจ้ง และส่งต่อกลุ่มเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทันท ี
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า 

6. ความร่วมมือของผู้ถูกกักตัว 
(     ) กักตัวอย่างจริงจังในพ้ืนที่กักตัวครบ 14 วัน 
(     ) กักตัวไม่จริงจัง (ไม่ครบ 14 วัน) 
(     ) ไม่มีการกักตัว 

7. มาตรการในการดูแลผู้กักตัว 
7.1 ผู้กักตัวมีการวัดไข้เอง ประจ าทุกวัน 

(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

7.2 รับ - ส่งอาหาร/ยาประจ าตัว/ยาสามัญ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

7.3 จัดเวรยามดูแลผู้กักตัว 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

8. ในพ้ืนที่ของท่านมกีลุ่มเสี่ยงเดินทางเข้ามา แล้วตรวจวินิจฉัยพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 หรือไม่ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี ถ้ามี จ านวนกี่คน ระบุ.......................................... คน  
8.1 บุคคลนั้นคือใคร 

(     ) คนในชุมชน/พ้ืนที ่
(     ) คนต่างพ้ืนที่ 

8.2 คนในครอบครัว และกลุ่มที่ใกล้ชิดมีการกักตัวสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน หรือไม่ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 
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9. ประชาชนในพื้นท่ีตื่นตระหนกต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือไม ่
9.1 การกักตุนของอุปโภค บริโภค 

(     ) ไม่มีการกักตุน 
(     ) มีการกักตุน 

(     ) มีน้อย 
(     ) มีปานกลาง 
(     ) มีมาก 

9.2 การหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

(     ) มีน้อย 
(     ) มีปานกลาง 
(     ) มีมาก 

9.3 มาตรการไม่ให้คนต่างหมู่บ้าน ต่างถ่ินเข้าในพ้ืนที่ 
(     ) ไม่มี 
(     ) มี 

10. ประชาชนในพื้นท่ีให้ความร่วมมือต่อมาตรการ หรือการด าเนินงานของ อสม. หรือไม่ 
(     ) ไม่ได้รับความร่วมมือ 
(     ) ได้รับความร่วมมือ 

11. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของประชาชนในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

ไม่ท า 

จ านวนประชาชนที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน       

ช้อนส่วนตัว       

ล้างมือ       

สวมหน้ากากอนามัย       

รักษาระยะห่างทางสังคม       

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน       
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12. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของประชาชน ในช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของประชาชนในช่วงมาตรการผ่อนปรน 

ไม่ท า 

จ านวนประชาชนที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน 
      

ช้อนส่วนตัว 
      

ล้างมือ 
      

สวมหน้ากากอนามัย 
      

รักษาระยะห่างทางสังคม 
      

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน 
      

13. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ ท่าน เอง ในช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 
13.1 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.2 ล้างมือบ่อยๆ 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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13.3 สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.4 รักษาระยะห่าง 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

13.5 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของ อสม. ในพื้นที่ ช่วงที่มีมาตรการผ่อนปรน 
14.1 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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14.2 ล้างมือบ่อยๆ 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.3 สวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.4 รักษาระยะห่าง 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 

14.5 หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน 
(     ) ไมท่ า 
(     ) ท า 

(     ) ท าน้อย 
(     ) ท าปานกลาง 
(     ) ท ามาก 
(     ) ท ามากที่สุด 
(     ) ท าทุกครั้ง 
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15. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงที่มีมาตรการปิดเมือง 

ไม่ท า 

จ านวน อสม. ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน       

ช้อนส่วนตัว       

ล้างมือ       

สวมหน้ากากอนามัย       

รักษาระยะห่างทางสังคม       

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน       

 
16. พฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

พฤติกรรม 

การป้องกันตนเองของกลุ่ม อสม. ในพื้นที่ช่วงมาตรการผ่อนปรน 

ไม่ท า 

จ านวน อสม. ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง 

ท าน้อย ท าปานกลาง ท ามาก ท ามากที่สุด ท าทุกคน 

(1-25%) (26-50%) (51-75%) (76-99%) (100%) 

กินร้อน 
      

ช้อนส่วนตัว 
      

ล้างมือ 
      

สวมหน้ากากอนามัย 
      

รักษาระยะห่างทางสังคม 
      

หลีกเลี่ยงไม่ไปในที่ชุมชน 
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ส่วนที่ 3 บทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน   
1. จัดกิจกรรมรณรงคท์ าความสะอาด จัดสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Week) 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
2. อสม. สอนประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท าหน้ากากอนามัยจากผ้า 

(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
3. การเคาะประตูบ้าน รณรงค์ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร (กินร้อน ช้อนกลางส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ 

เว้นระยะห่างทางสังคม) 
(     ) ไม่ท า 
(     ) ท า ระบุจ านวนครั้ง .......................... 

มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
4. อสม. เคาะประตูบ้าน “ค้นให้พบจบใน 14 วัน” 

4.1 ด าเนินการครบทุกหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ 
(     ) ไม่ครบ 
(     ) ครบ 

4.2 มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย จ านวน .............................. คนต่อครั้ง 
5. อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) 

(     ) ไม่ได้ท า ระบุเหตุผล................................................................................................................... ....... 
(     ) ท า 

5.1 อสม. ติดตามเยี่ยมสังเกตอาการที่บ้าน จนครบ 14 วัน (Home Quarantine) ครบทุกราย หรือไม่ 
(     ) ไม่ครบ 
(     ) ครบ 

5.2 อสม. เข้าร่วมเฉลี่ยกี่คน ......................... คน 
5.3 อสม. ร่วมเป็น “ทีมอาสาโควิด-19” ระดับต าบล/ชุมชน โดยด าเนินการร่วมกับก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  

ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ 
(     ) ไม่ได้ร่วม 
(     ) ร่วม 
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6. อสม. กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร่วมสร้างมาตรการรักษาระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) 
(     ) ไม่ได้ท า 
(     ) ท า (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

(     ) สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เป็นต้น 
(     ) วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 
(     ) กิจกรรมในชุมชน เช่น งานบุญ งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น 

6.1 อสม. ต้องการความรู้เรื่องอะไรบ้างในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน  
(ตอบได้มากว่า 1 ข้อ  โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ) 
(     ) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโตวิด 19 (การติดต่อ วิธีการป้องกัน และการรักษา) 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับบทบาท/หน้าที่ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับการประสานงานเครือข่ายในพ้ืนที่ 
(     ) ความรู้เกี่ยวกับระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

6.2 ช่องทางที่เหมาะสมในการรับข้อมูล ความรู้ ข่าวสารส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
ในชุมชนของ อสม. (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ  โดยเรียงล าดับตามความส าคัญ) 
(     ) อบรมผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบุจ านวนครั้ง ............... 
(     ) อสม. ศึกษาด้วยตนเองผ่านเครื่องมือที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น เช่น App. Smart อสม. หรือ

แอปพลิเคชันอ่ืนๆ 
(     ) อสม. ได้รับข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น Line, Facebook, TV 

 
ส่วนที่ 4 การจัดการของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ อสม. 
1. อสม. เคยประชุมปรึกษาหารือกันเอง เพ่ือท างานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน หรือไม ่

(     ) ไม่มี 
(     ) มี ระบุจ านวนครั้ง ...................ต่อเดือน  

 อสม. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยกี่คน .................... คนต่อครั้ง 
2. ถ้ามี เรื่องอะไรบ้าง โปรดระบุ 

(1) ............................................................................................................................. 
(2) ............................................................................................................................. 
(3) ............................................................................................................................. 
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ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรค บทเรียนจากการด าเนินงานฯ และอุปสรรคของ อสม. ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรค และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

5.1 ปัญหาอุปสรรค (จุดอ่อน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 บทเรียนจากการด าเนินงานฯ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผู*ศึกษา 

 

ช่ือ - นามสกุล           นางศุภัคชญา  ภวังคะรัต 

วัน เดือน ป>เกิด     6  ธันวาคม  2506  

ท่ีอยูHปIจจุบัน     บLานเลขท่ี 204/204  หมูHบLานชัยพฤกษT บางบัวทอง   

    ซอย 10/3  หมูH 1  ตำบลพิมลราช 

                             อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 

ตำแหนHงหนLาท่ีการงานปIจจุบัน    รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ  

     (ดLานสาธารณสุขมูลฐาน)  

จำนวนป>ประสบการณTการทำงาน  35  ป>    

ท่ีอยูHท่ีทำงาน   เลขท่ี 88/44  ช้ัน 7  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน    

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                       ซอยสาธารณสุข 8   ถนนติวานนทT  ตำบลตลาดขวัญ   

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

                        โทร 02 193 7000 ตHอ 18740  

ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ป:ท่ีสำเร็จการศึกษา สถาบัน 

ปริญญาตรี   

พยาบาลศาสตรTและผดุงครรภTช้ันสูง 

2528 วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 

 

ปริญญาตรี   

นิติศาสตรTบัณฑิต 

2552 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปริญญาโท  

พัฒนบริหารศาสตรTมหาบัณฑิต  

(เกียรตินิยมดี)    

สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยT 

2538 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรT 
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