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โครงการการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19  
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ได้แก่ การรักษาระยะห่าง (Physical distancing) การสวมหน้ากากอนามัยและ
หน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ การระวังไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก การรับประทาน
อาหารร้อนใช้ส่วนตัว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเรื่องการป้องกันการติดเชื้อในระดับบุคคล การใช้ชีวิตปกติด้วยวิถี
ใหม่ (New Normal) ในตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึง
ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ เพ่ือเป็นการป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดซ้ำ ของโรคโค
วิด 19 อันจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนและประเทศเป็นวงกว้างทั้งในเรื่องสุขภาพ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ในส่วนของภาคสาธารณสุขและระบบสุขภาพ ผลที่ได้จากการวิจัยจะมีส่วนช่วยในการปรับนโยบายเพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของประชาชน การดำเนินงานโครงการวิจัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก
ภาคส่วน ทีมผู้วิจัยขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามให้แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดตลอดระยะเวลาการสำรวจ  และ
ขอขอบพระคุณเครือข่ายวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขที่ร่วมสนับสนุนการสำรวจตลอดมา ประกอบด้วย 
องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
รวมถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยในครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดร.นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 
ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดร.เภสัชกรหญิงวลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาของ
โครงการ ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อเครื่องมือแบบสอบถามให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไป
ตามหลักวิชาการ และการวิเคราะห์ผล ตลอดจนนำเสนอผลการติดตามและข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
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บทคัดย่อ 
 

   ภูมิหลังและเหตุผล การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ระบาดมา
ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 และเริ่มระบาดระลอกที่สามในช่วงต้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทำให้มีการออก
นโยบายป้องกันเชิงสังคมและพฤติกรรม รวมทั้งการจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้ได้อย่างทั่วถึง 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมป้องกันตนเองของประชาชน และความเห็นต่อมาตรการ
ป้องกันเชิงสังคมรวมถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพ่ือนำไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  
   ระเบียบวิธีศึกษา ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) ของ Google Forms โดย
ปรับปรุงคำถามใหม่ประมาณทุกสองสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 รวมทั้งหมด 12 
ชุดคำถาม และอาศัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (non-probability sampling) โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของอาสาสมัครหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยโปรแกรมทางสถิติ STATA 
   ผลการศึกษา มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 422,479 คน เป็นเพศหญิง 79.4% อายุเฉลี่ย 46 ปี ระดับ
การศึกษา มัธยม/ปวช.หรือต่ำกว่าประมาณ 80% โดย 38% ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีการกระจายตัว
ของผู้ตอบแบบสอบถามในทุกเขตสุขภาพ พบว่าประชาชนสามารถใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ามากที่สุด
และงดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปากได้น้อยที่สุด ภาพรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองยังอยู่ใน
ระดับสูงถึง 91.1% ในรอบการสำรวจ 1-15 สิงหาคม 2564 ความต้องการรับวัคซีนพบว่ากลุ่มอายุ 15-59 ปี มี
ความต้องการรับวัคซีนมากกว่ากลุ ่มอายุเกิน 60 ปี ที ่ 73.0% และ 61.0% ตามลำดับ เมื ่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่อาจส่งผลกับความต้องการฉีดวัคซีนพบว่า การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
โควิด 19 ของตนเองในระดับสูง (4-5) มีความต้องการฉีดวัคซีนมากกว่าคนที่ประเมินความเสี่ยงในระดับต่ำ 
Adjusted OR 3.45 (95% CI 3.38-3.53, p value < 0.001) สำหรับการแพร่ระบาดของข้อมูลอันเป็นเท็จ
พบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องกระบวนการจัดสรรวัคซีนมากที่สุด และบางส่วนยังเข้าใจผิดเรื ่อง
ประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (70%) ให้ความเห็นว่าข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
   สรุปผลการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีประพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่สูงอย่างต่อเนื ่อง
โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและมีความต้องการรับวัคซีนพบว่าประชาชน
ต้องการรับวัคซีนแม้จะได้รับอิทธิพลจากสื่อในระดับหนึ่ง แต่ปัจจัยหลักคือการประเมินระดับความเสี่ ยงของ
ตนเอง ดังนั้นภาครัฐจำเป็นต้องดำเนินการเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของข้อมูลและสร้างการรับรู้เรื่อง
วัคซีนที่ถูกต้องควบคู่กับการดำเนินการมาตรการทางสังคมอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 
 

คำสำคัญ : โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19), มาตรการทางสังคม, พฤติกรรมการป้องกันส่วนบุคคล 
 
 
 

Abstract 
 

Background The Coronavirus disease (COVID-19) pandemic was emerged in 2020 and 
continue to third wave in 2021. Social measures and personal preventive measures were rolled 
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out, which includes COVID-19 vaccine allocation and distribution strategy. This study aims to 
assess public adherence to personal preventive measures and perception of COVID-19 
vaccine. The findings will further communicate and translate into policy recommendations.  

Methodology Online survey was performed by Google Forms service and 
communicate through the village health volunteers channel throughout the country. Sampling 
method was the convenient sampling. Questionnaires were adjusted around every two week 
throughout the survey period from 15 February to 15 August 2021, with the total of 12 
questionnaires sets. The analysis was performed by STATA software. 

Results Total 422,479 respondents were included in this survey and around 79.4% was 
female with an average age of 46 years old. Majority of the respondents were graduated in 
high school or lower level (80%) and were in the argricultural field (38%). Respondents were 
euqlly distributed in all health regions. Wearing face mask was the highest compliance 
behaviour, while avoid touching face, nose, eyes and mouth received the least compliance. 
Overall personal protective behaviours were still high of around 91.1% in the 1-15 August 2021 
survey period. In the latest survey period found that vaccine acceptance in the 15-59 years 
old was higher than the 60 years old and above group of 73.0% and 61.0%, respectively. 
Correlation analysis revealed positive correlation between higher risk perception and vaccine 
willingness of adjusted OR 3.45 (95% CI 3.38-3.53, p value < 0.001). Infodemic data revealed 
that public still misperceive about vaccine management system and some may still 
misunderstood about vaccine effectiveness. However, around 70% of the respondents 
reported that information from media has no effect on their decisions. 

Conclusion The public still compliant with personal protective behaviours, especially 
when the epidemic has not subside.  Willingness to vaccinate was influent by media at some 
level, however, the most affected factor was own risk perception. Therefore, the government 
shall monitor and control the infodemic situation and establish vaccine literacy with social 
measures concurrently 

Keyword : Coronavirus disease (COVID-19), Social measures, personal protective behaviours 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   การระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่มีการระบาดมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 และเริ่มสงบลงจนมีการระบาด
ระลอกที่สองในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่จังหวัดสมุทรสาคร และ ระลอกที่สามในช่วงต้นเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2564 นโยบายที่เน้นการป้องกันเชิงสังคมและพฤติกรรม รวมทั้งการจัดหาและกระจายวัคซีนจึงเป็น
มาตรการหลักของการระบาดใน พ.ศ. 2564 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมป้องกันตนเองของ
ประชาชน และความเห็นต่อมาตรการป้องกันเชิงสังคมรวมถึง วัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอ
เชิงนโยบาย โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 ด้วยแบบสอบถามทาง Google Form 
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของอาสาสมัครหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมทางสถิติ STATA 
   การสำรวจตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 มีประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 422,479 
คน เป็นเพศหญิง 79.4% อายุเฉลี่ย 46 ปี ระดับการศึกษา มัธยม/ปวช.หรือต่ำกว่าประมาณ 80% ประมาณ 38% 
ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร และมีการกระจายตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในทุกเขตสุขภาพ โดยมากที่สุดคือเขต
สุขภาพที่ 5 ประมาณ 16.7% แบบสอบถามเรื่องมาตรการป้องกันตนเองทั้ง 5 ด้าน พบว่าประชาชนสามารถใส่
หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ามากที่สุดและงดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปากได้น้อยที่สุด ภาพรวมของ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองในรอบการระบาดเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 85.3% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็
ตามการระบาดในระลอกที่สามส่งผลให้พฤติกรรมการป้องกันตนเองทุกด้านสูงขึ้น และภาพรวมพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองอยู่ในระดับที่สูงที่สุดคือ 91.1% ในรอบการสำรวจ 1-15 สิงหาคม 2564 
   ความต้องการรับวัคซีนพบว่าในช่วงพฤศจิกายน 2563 ประชาชนต้องการฉีดวัคซีนสูงเกินระดับ 90% 
จากนั้นลดลงตามลำดับโดยกลุ่มที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมีความต้องการฉีดวัคซีนที่มากกว่ากลุ่มอายุ 15-59 ปี 
ความต้องการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 2564 จากนั้นกลับขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
และคงที่อยู่ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทั้งสองกลุ่มจนถึงช่วง 16-31 กรกฎาคม 2564 ที่ความต้องการฉีด
วัคซีนของกลุ่มอายุ 15-59 ปี มากกว่ากลุ่มอายุเกิน 60 ปี และในรอบการสำรวจวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 มี
ความต้องการรับวัคซีนในทั้งสองกลุ่มที่ 73.0% และ 61.0% ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่อาจส่งผลกับความต้องการฉีดวัคซีนด้วย Logistic regression พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ โรคประจำตัว และ การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ของตนเอง ส่งผลกับความ
ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรับวัคซีนมากที่สุด คือ ผู้ที่ประเมินความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ของตนเองในระดับสูง (4-5) มีความต้องการฉีดวัคซีนมากกว่า Adjusted Odd 
ratio 3.45 เท่า (95% CI 3.38-3.53, p value < 0.001)  
   ความน่าเชื่อถือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือรัฐบาล ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ผลิตวัคซีน 
ส่งผลต่อความต้องการได้รับวัคซีนของประชาชน ซึ ่งจะพบว่าประชาชนเชื ่อถือในระบบการแพทย์และ
สาธารณสุขมากที่สุด รองลงมาคือผู้ผลิตวัคซีน และเชื่อถือในรัฐบาลน้อยที่สุด สำหรับการแพร่ระบาดของ
ข้อมูลอันเป็นเท็จพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจผิดเรื่องกระบวนการขึ้นทะเบียนของวัคซีน (96.1%) เข้าใจ
ผิดว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว จะไม่มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด19 อีกในอนาคต (88.7%) และ เข้าใจว่าแต่ละ
จังหวัดจะได้วัคซีนมากน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความจำนงขอรับวัคซีน (82.0%) อย่างไรก็
ตามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ให้ความเห็นว่าข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ 
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   จากผลการสำรวจยังพบว่า 93.6% ระบุว่าจังหวัดของตนเองมีระบบเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจาก
พื้นที่เสี่ยง โดยมาตรการที่มีการดำเนินการมากที่สุดคือ ให้รายงานตัวต่อผู้รับผิดชอบในท้องที่ทันทีที่เข้ามาให้
พ้ืนที่ (94.7%) รองลงมาคือให้มีการแยกกักตัวในบ้านหรือแยกกักตัวในพ้ืนที่ที่จังหวัดจัดสรรให้ และประชาชน
ส่วนหนึ่งมีการปรับตัวเรื่องการทำงานจากที่บ้านและการซื้อของใช้จำเป็น อย่างไรก็ตามพบว่ ามี 7.0% ที่
รายงานว่าพบการลักลอบเปิดแหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ และบ่อนในจังหวัดของตนเอง 
   ข้อจำกัดของการศึกษามีบางประการคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสำรวจนี้เป็นกลุ่มอาชีพเกษตรกร  
มีระดับการศึกษาค่อนข้างต่ำ และไม่ได้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสมในทุกจังหวัด รวมถึงการสำรวจแต่ละ
ครั้งไม่ได้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามถึงขนาดตัวอย่างต่ำสุดที่กำหนดในทุกจังหวัด จึงไม่สามารถเป็นตัวแทน
รายจังหวัดได้ และเนื่องจากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นอัตวิสัย (subjectivity) จึงไม่สามารถกำจัดความ
ลำเอียงได้  
   โดยสรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังมีประพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่สูงอย่างต่อเนื ่อง
โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงโดยไม่จำเป็นต้องบังคับ สำหรับสถานการณ์ความ
ต้องการรับวัคซีนพบว่าประชาชนต้องการรับวัคซีนแต่อาจได้รับอิทธิพลจากสื่อได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามความ
ต้องการรับวัคซีนจะเป็นไปในทางเดียวกันกับการประเมินระดับความเสี่ยงของตนเอง นอกเหนือจากปัจจัยภายใน
การจัดการกับการแพร่ระบาดของข่าวสารยังคงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากประชาชนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
บางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการควบคุมการแพร่ระบาดและการส่งเสริมให้รับวัคซีนโดยตรง 
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บทสรุปเพ่ือการสื่อสารสู่สาธารณะ 

 
ประเทศไทยและสังคมโลกได้อยู่ร่วมกับการระบาดของโรคโควิด 19 มาอย่างต่อเนื่องเกินหนึ่งปี และมี

การสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ถึงมาตรการทางสังคมต่าง ๆ และการป้องกันตนเองผ่านการปรับพฤติกรรมส่วน
บุคคล ทั้งการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ การรับประทานอาหารร้อนและใช้ช้อนส่วนตัว 
การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร และการงดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปาก สิ่งที่แตกต่าง
จากการระบาดในปี พ.ศ. 2563 คือการมีวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่จะช่วยลดอัตราการป่วยหนัก การเสียชีวิตและ
การติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นแนวทางการจัดการโรคแบบใหม่จึงมีความจำเป็นในการศึกษาการรับรู้
และความเข้าใจของประชาชนกับวัคซีนโควิด 19  
   จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที ่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564  
ซึ่งมีประชาชนร่วมตอบทั้งสิ้น 422,479 คน มีข้อค้นพบสำคัญ ดังนี้ 

1) ประชาชนมียังสามารถปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตัวเองได้ในระดับสูง โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์
การติดเชื้อเพิ่มขึ ้น โดยที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องออกนโยบายในการบังคัมให้ใส่หน้ากากอนามัย/  
หน้ากากผ้า เป็นต้น พฤติกรรมที่ประชาชนปฏิบัติตามได้เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ การใส่หน้ากาก
อนามัย/หน้ากากผ้า, การล้างมือบ่อยๆ, การรับประทานอาหารร้อนและใช้ช้อนส่วนตัว, การรักษา
ระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร และการงดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปาก   

2) ประชาชนให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยมีความพยายามในการปรับตัวเรื่องการ
ซื้อของ หรือทำงานจากบ้าน รวมทั้งในระดับจังหวัดมีระบบในการบริหารจัดการเมื่อมีผู้เดินทางกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงสูงเกือบทุกจังหวัด อย่างไรก็ดียังมีรายงานส่วนหนึ่งที่ระบุว่าพบการลักลอบเปิดแหล่ง
เที่ยวกลางคืน ผับ และบ่อนในจังหวัดของตนเอง  

3) การรับรู้ข่าวสารเรื่องโควิด 19 ส่วนใหญ่ของประชาชนมาจากโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และ อาสาสมัคร
หมู่บ้าน อย่างไรก็ดีประมาณ 70% ระบุว่าข่าวสารไม่ทำให้เปลี่ยนใจในการรับวัคซีน อย่างไรก็ตาม
ข่าวสารเรื่องวัคซีนมีผลต่อความต้องการรับวัคซีนในระดับหนึ่งแต่ประชาชนจะต้องการรับวัคซีนมาก
ขึ้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมากข้ึน หรือเมื่อประเมินว่าตนเองมีความเสี่ยงติดเชื้อสูง 

4) การแพร่ระบาดของข่าวสารที่เป็นเท็จพบได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงหลังที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
วัคซีน ด้านประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง แนวทางการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงมากขึ้นทำให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องเป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจะต้องเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของข้อมูลอันเป็นเท็จอย่างต่อเนื่อง 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจคงอยู่ไปในระยะยาว ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันตนเองทั้ง 
5 พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด และการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนเข้ารับวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 อย่างทั่วถึงเพ่ือสร้างเกราะป้องกันในระยะยาว 
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กับการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจฉีดวัคซีน 
25 

ภาพที ่6 ความยินดีในการใช้แอปพลิเคชันติดตามผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน  
ผู้ตอบแบบสอบถาม 64,508 ราย 

26 

ภาพที ่7 ความเห็นเรื่องการเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนก่อน ผู้ตอบแบบสอบถาม 33,223  ราย 27 
ภาพที ่8 ยี่ห้อวัคซีนและความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม 30,067 ราย 28 
ภาพที ่9 ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนของประชาชน 28 
ภาพที ่10 การได้รับวัคซีนของประชาชนในช่วง 1-15 ก.ค. 64 ผู้ตอบแบบสอบถาม 24,099 ราย 29 
ภาพที ่11 ผลกระทบของโควิด 19 กับสถานภาพทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2564 เมื่อเทียบกับ 

ปี พ.ศ. 2563 
29 

ภาพที ่12 มาตรการในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการดำเนินการ 30 
ภาพที ่13 การปรับตัวเรื่องการซื้อของใช้จำเป็นในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 30 
ภาพที ่14 การปรับตัวเรื่องการทำงานจากที่บ้านในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19  

ผู้ตอบแบบสอบถาม 17,796 ราย 
31 

ภาพที ่15 พ้ืนที่ที่พบว่ามีการลักลอบเปิด แหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ บ่อน ผู้ตอบแบบสอบถาม 
17,796 ราย 

31 

ภาพที ่16 การนำข้อมูลการสำรวจไปใช้ในการขับเคลื่อนโยบาย 32 
ภาพที ่17 สื่อสาธารณะสำหรับเผยแพร่ประชาชน 33 
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โครงการการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 
Survey of public perspectives toward population adherence to COVID-19 mitigation policy 
following the outbreak in the first half of 2021 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยมีรายงานผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 (1) 

และมีจำนวนผู ้ป่วยรายใหม่ในประเทศเพิ ่มขึ ้นต่อเนื ่อง ทำให้ กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
ณ ว ันที ่  26 กุมภาพันธ ์ 2563 (2) และเพื ่อเป ็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาด รัฐบาลไทยจึงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน โดยมีกรอบระยะเวลา คือ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 (3) เพ่ือควบคุม
การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 รัฐบาลไทยจึงได้ขอให้ประชาชนงดการเคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายตนเองออกจาก
พื้นที่ ภายใต้การรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” (5-6) แม้ว่า มาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อประชาชน
อย่างมาก แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนดังที่สะท้อนจากหลายแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น 
 ผลของมาตรการล็อกดาวน์โดยความร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ส่งผลให้สถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยดีขึ้น จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากจำนวน
ผู้ป่วยรายใหม่หลักร้อยคนต่อวันในช่วงก่อนประกาศมาตรการล็อกดาวน์ โดยมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่สูงที่สุด 
188 รายในวันที่ 22 มีนาคม 2563 แต่ภายหลังการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ได้ประมาณ 2 สัปดาห์  
ประกอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดมาตรการ อสม.เคาะประตูบ้านเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน
โรคโควิด 19 ประเทศไทยก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู ้ป่วยใหม่ต่อวันเหลือเพียง  
หลักหน่วย (7) และเม่ือสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้ประกาศมาตรการผ่อนปรนเพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้กลับไปทำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ศบค. ได้ทยอยประกาศมาตรการผ่อนคลายโดยแบ่งกิจการและกิจกรรมที่จะได้รับ
การผ่อนคลายออกเป็น 4 กลุ่มระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 (8) ตามระดับความเสี่ยงของ 
การแพร่ระบาดกับความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และแบ่งการประกาศผ่อนคลาย
เป็นระยะซึ่งให้เริ่มจากกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำก่อนและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเศรษกิจ โดยให้มี
การประเมินผลของการผ่อนคลายและการปฏิบัติตามภาคส่วนต่างๆ ก่อนที่จะประกาศมาตรการผ่อนคลาย
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงกลุ่มอ่ืนในระยะต่อมา และเม่ือสถานการณ์มีแนวโน้มที่คงที่จึงได้ประกาศให้ชาวต่างชาติ
เข้าประเทศเป็นกรณีพิเศษผ่าน Special Tourist Visa (STV) ด้วยเงื่อนไขที่รัดกุม (9) เป็นมาตรการผ่อนคลาย
ในการทยอยการเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
 ที ่ผ ่านมาได้มีการดำเนินโครงวิจัย “การสังเคราะห์มาตรการและนโยบายของรัฐบาลเพื ่อลด 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ”  
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โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้เป็นส่วนหนึ่งการติดตามผลของมาตรการ “อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และมาตรการล็อกดาวน์ โดยได้ทำการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการและการปฏิบัติตนใน
การป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนเป็นการเก็บข้อมูลครั้งที ่ 1 ระหว่างวันที ่ 2 -30 เมษายน 2563  
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลของมาตรการและถูกใช้
ประกอบการพัฒนามาตรการผ่อนคลาย รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ (10) 
ภายหลังการมาตรการผ่อนคลายได้มีการดำเนินเก็บข้อมูลครั ้งที่ 2 ในโครงการ “การสำรวจการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน” โดยการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก 
สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2563 โดยสำรวจ
ใน 3 ช่องทาง คือ 1) ทางออนไลน์ 2) ผ่านการสำรวจโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
และ 3) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และดำเนินการเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 โดยการสนับสนุนของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที ่ 17 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2563 ผ่านการสำรวจโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) ซ ึ ่งได ้นำเสนอผลการสำรวจแก่ คณะทำงาน MOPH 
Intelligence Unit (MIU) เป็นประจำทุกเดือนสำหรับการติดตามการปฏิบัติตนของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงนโยบาย  

โดยหลังการผ่อนคลายมาตรการเพ่ิมเติมในระยะต่างๆ ตามสถานการณ์ที่ดีข้ึนและไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ
ภายในประเทศติดต่อกัน (11) พบว่าประชาชนกลับมามีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคมและเดินทางออกนอก
จังหวัดเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่าประชาชนมีแนวโน้มการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ที่ลดลงใน
ทุกพฤติกรรมเมื่อเทียบกับช่วงมาตรการล็อกดาวน์ (12) ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอกที่ 2  
ในวงกว้างหากมีการติดเชื้อภายในประเทศเกิดข้ึนอีกครั้งจากสถานการณ์ไม่ปกติ  

ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ภายในประเทศเป็นวงกว้างและกระจายไปในหลายเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวัน
ทั้งจากคนไทยและกลุ่มแรงงานต่างด้าว ประกอบกับมีการเดินทางของผู้ติดเชื้อซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการ
ของโรค จนเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยหนัก 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น อสม. จึงต้องร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) เป็นด่านหน้าที่สำคัญ
สำหรับการรับมือและการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีบทบาทในการดำเนินการ 
เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมสอดส่อง ดูแล ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และ
ส่งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้อยู่ในวงจำกัด  
ลดการติดเชื้อ ลดการเสียชีวิต และการแพร่กระจายในประเทศ รวมทั้งการปกป้องกลุ่มผู้สูงอายุ ผู ้มีโรคร่วม 
กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จะทำการสำรวจเพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของประชาชนไทย 
ต่อไปในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสำรวจผ่านการช่องทางอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด 
19 เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อติดตามการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การใช้ชีวิต

ปกติด้วยวิถีใหม่ (New Normal) การเดินทางออกนอกจังหวัด และการรวมกลุ่มทางสังคม ในช่วง 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 

2. เพื่อวิเคราะห์ผลการสำรวจเสนอมาตรการต่อผู้กำหนดนโยบายในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์
สำหรับการป้องกันของโรคโควิด 19 

3. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากการสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติตนของประชาชนใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 

3. การทบทวนวรรณกรรม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019, COVID-19) เริ ่มต้นจากการพบผู ้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นครั ้งแรกในเมืองอู ่ ฮ่ัน   
มณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง ประเทศจีน (1) แม้ว่าในช่วงแรกจะมีรายงานว่า เกิดจากเชื้อไวรัสที่คล้ายกับเชื้อ 
ที ่ก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)  
หรือโรคซาร์ส ต่อมามีการรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคดังกล่าวในเมืองอู่ฮั่นมีสาเหตุจากไวรัสโคโรนา  
สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีสารพันธุกรรมคล้ายคลึงกับ SARS (severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2, SARS-CoV-2) ในช่วงแรกของการค้นพบโรค พบว่า โรคนี้จัดเป็นโรคสัตว์สู ่คน (zoonosis) โดยติดจาก
ค้างคาว (18) จากนั้นจึงพบหลักฐานว่าโรคนี้สามารถติดต่อระหว่างมนุษย์สู ่มนุษย์ได้ (human-to-human 
transmission) และจากผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ (asymptomatic patient) (19 และ 30-31) ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์
ของโรค เกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วย (patient under investigation, PUI) และระบบการเฝ้าระวัง
โรคที ่ปรับเปลี ่ยนตามสถานการณ์ (20 และ 32) ส่งผลให้จำนวนผู ้ป่วยที ่รายงานมีจำนวนที่เพิ ่มมากขึ ้น ทั้ง
ภายในประเทศจีนและในประเทศอ่ืนทั่วโลก โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและยุโรป แม้ว่าโรคนี้จะจัดเป็นโรคสัตว์
สู่คนที่มีอัตราการเสียชีวิตในระดับต่ำถึงปานกลาง แต่ทำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเกิดขึ้นถึง 872,696 
คน และผู้เสียชีวิต 43,269 คน (21 และ 33-34)  

มาตรการการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในต่างประเทศ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั่วโลก ทำให้องค์การ

อนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ออกมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) ณ วันที ่ 11 มีนาคม 
2563 (35) ส่งผลให้หลายประเทศทั้งที่ได้มีการระบาด เช่น จีน ญี่ปุ ่น สิงคโปร์ ไต้หวันและอิตาลี เป็นต้น   
(22-24) และไม่ได้มีการระบาด ออกประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดทั้งระหว่าง
ประเทศผ่านข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางและการค้า เช่น การยกเลิก VISA การใช้ใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพ
เหมาะสมต่อการเดินทาง (fit-to-fly certificate) เป็นต้น (25) 

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างบุคคลภายในประเทศท่ีใช้กันแพร่หลาย ประกอบด้วย 
การกักตัว (isolation) 14 วัน การตรวจหาผู้ป่วย (rigorous detection) ตามด่านต่างๆ การระงับการรวมตัว 
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(banning mass gatherings) การสื ่อสารกับประชาชนอย่างมีประสิทธิผล (effective communication) 
และการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) (35-41)  

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย 
นอกเหนือจากประเทศอื่นในทวีปเอเชียอย่างสิงค์โปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวันและฮ่องกงแล้ว ประเทศไทยเป็นอีก

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีรายงานผู้ป่วยนำเข้ารายแรก (imported case) 
วันที ่ 13 มกราคม 2563 และด้วยมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวัง ทำให้ปัจจุบันมีผู ้ป่วยสะสม 1,651 คน  
และผู้เสียชีวิต 10 คน (23, 39 และ 42-44) ความเสียหายของการแพร่ระบาดไม่ได้ส่งผลให้เกิดภาระต่อระบบ
สาธารณสุขเพียงอย่างเดียว (45-46) แต่ยังส่งผลกระทบแก่ระบบหลายภาคส่วน เช่น ระบบเศรษฐกิจจากการจ้าง
งานที่ลดลง โดยเฉพาะงานที่ไม่สามารถทำที่บ้านได้ (work from home) ระบบคมนาคมผ่านการจำกัดการ
เดินทางและการขนส่ง และระบบอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับท่ีพบในประเทศจีน (47-49) 

มาตรการการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประเทศไทย 
จากความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้กระทรวงสาธารณสุข

ไทยประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (2) เนื่องจากโรคโควิด 19 ยังมีไม่วัคซีนและยาที่ได้รับการ
พิสูจน์ว่าได้ผล ดังนั้นมาตรการเชิงสาธารณสุขพื้นฐาน เช่น สุขอนามัยส่วนบุคคลและการสร้างระยะห่างทาง
สังคม (social distancing) จึงเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินการ (27) โดยที่การสร้างระยะห่างทางสังคมเหมาะ
กับการจัดการโรคที่ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งอาจไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย เพ่ือลดความเสี่ยงของ
การติดต่อก่อนที่จะสามารถพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ (28) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบการใช้มาตรการการ แยกตัว 
(isolation) ขณะที ่ม ีการระบาดของ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ที ่ม ีอาการรุนแรง  
และแสดงอาการได้รวดเร็วกว่า รวมทั้งระบาดหลักในโรงพยาบาลถือว่าได้ผลดี แต่สำหรับโรค โควิด 19  
ที่มีการระบาดได้มากกว่า การแยกตัวอาจจะถือว่าช้าเกินไป ดังนั้นการสร้างระยะห่างทางสังคมจะช่วยลดการ
ระบาดในชุมชนได้ดีกว่า (29) และเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเด็ดขาด รัฐบาลไทยจึง
ยกระดับการควบคุมโดยประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีกรอบ
ระยะเวลา คือ วันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที ่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 (3) ซึ ่งประกอบไปด้วย  
การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค การปิดช่องทางเข้ามาราชอาณาจักร การห้ามกักตุน
สินค้า การห้ามชุมนุม การเสนอข่าว มาตรการเตรียมสถานการณ์ มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลที่มีความ
เสี่ยงติดโรค มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร มาตรการดูและความสงบเรียบร้อย มาตรการ
ป้องกันโรค นโยบายการยังคงให้เปิดทำการ คำแนะนำเก่ียวกับการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด และคำแนะนำ
ในการจัดทำกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น (4)  

เพื ่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
หลักการรักษาระยะห่างระหว่างสังคมในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 รัฐบาลไทยจึงได้ขอให้
ประชาชนงดการเคลื่อนที่ เคลื่อนย้ายตนเองออกจากพื้นที่ ภายใต้การรณรงค์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” (5-6) 
โดยนโยบายนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม แต่อย่ างไรก็ตาม 
นโยบายดังกล่าวข้างต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน เช่น  
การทำงานจากทางไกล (work from home) การซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ 
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รวมถึงการดำเนินธุรกิจและทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลอื่นๆ เป็นต้น (7-16 และ 26) แม้ว่า มาตรการดังกล่าวจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากทั้งด้านดีและด้านไม่ดีในระยะสั้น แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนดังที่
สะท้อนจากหลายแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น  
   การระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงปี พ.ศ. 2563 ถือเป็นการระบาดที่มีอุบัติการณ์พร้อมกันทั่วโลก
และมีมาตรการที่เด็ดขาด ทั้งการปิดประเทศ ปิดเมือง งดเว้นกิจกรรม กิจการที่มีความเสี่ยงทุกระดับ จากนั้น
เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นตามลำดับ  อย่างไรก็ตามผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจเห็นได้จาก GDP ที่ติดลบ 6.6% ในปี พ.ศ. 2563 ทำให้แนวทางควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ระลอกใหม่มีความแตกต่างจากระลอกแรกอย่างชัดเจน ทำให้มาตรการด้านการปิดสถานที่หรืองด
เว้นกิจกรรม หรือกิจการต่าง ๆ มีความชัดเจนและเข้มงวดลดลง ดังนั้นมาตรการที่จำเป็นต้องเฝ้าระวังจึงเป็น
มาตรการรายบุคคลที่เน้นเรื่องการมีพฤติกรรมป้องกันตัวส่วนบุคคลที่เคร่งครัด จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทำให้ภาครัฐมีความจำเป็นในการเฝ้าระวังเรื่องการปฏิบัติตัวและพฤติกรรมป้องกันตัวส่วนบุคคลอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการสำรวจชิ้นนี้ 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 
แนวคิดกรอบการวิจัยของงานวิจัยครั้งนี้ เป็น Implementation research เป็นการทบทวนมาตรการ

และนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ประกาศใช้ในการจัดการปัญหาโควิด -19 ด้วยการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของประชาชนช่วงหลังจากการออกมาตรการและนโยบายผ่อนคลายต่างๆ เพื่อเป็นการจำกัดความ
เสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนและทำให้การแพร่เชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 เกิดขึ้นในวงจำกัดมาก
ขึ ้น โดยพฤติกรรมหลักที่ทำการศึกษาในครั ้งนี้  คือ การรักษาระยะห่าง (Physical distancing) การสวม
หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า การล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ การไม่เอามือสัมผัสหน้า จมูก ปาก 
การรับประทานอาหารร้อนใช้ส่วนตัว และการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ (New Normal) ในตำบลวิถีชีวิตใหม่
ปลอดภัยจากโควิด-19 นอกจากนี้ การศึกษานี้ ยังติดตามสถานการ์ของโรคระบาดโควิด -19 โดยเมื่อรัฐบาล
ออกมาตรการหรือนโยบายอื่นใดเพิ่มเติม งานวิจัยชิ้นนี้จะทำการปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีปรับเปลี่ยนไป 

เมื่อทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะนำข้อมูลเชิงพฤติกรรมของประชาชนมาส่งข้อมูลคืน
ให้กับผู้ออกมาตรการคณะทำงาน MOPH Intelligence Unit (MIU) แล้วทำการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงระบบต่อการปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ  
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* Behaviors of interest i.e. keeping physical distance with others; wearing mask; avoid touching 
face, nose and mouth; handwashing, avoiding high risk areas. These may be adjusted according 
to policy change.  
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) 
5. ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินงาน 

กลุ่มประชากรที่จะศึกษา 
ประชากรกลุ ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษาครั ้งนี ้ คือ ประชาชนทั ่วไปที ่มีอายุตั ้งแต่ 15 ปีขึ ้นไป 

ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ผ่านการสนับสนุนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการเป็นผู้กระจายแบบสอบถามและสนับสนุนคนในชุมชนในการร่วมตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรูปแบบ  
ของแบบสอบถามออนไลน์ โดยคาดหมายการตอบแบบสอบถาม 42,350 ตัวอย่างต่อครั้งของการสำรวจในทุก 
15 วัน รวม 12 ครั้ง คาดหมายการตอบแบบสอบถามประมาณ 508,200 ตัวอย่าง 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้การส่งแบบสอบถามโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

ในการเป็นผู้กระจายแบบสอบถามและสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ใน 76 จังหวัด และ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามในช่องทางออนไลน์ (Community outreach-assisted online 
survey platform) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Convenient sampling method) ใช้สูตรการคำนวณ
ตัวอย่างในแต่ละจังหวัด เท่ากับ                      ซึ่งได้ตัวอย่างจังหวัดละ 533 ตัวอย่าง มีอัตราการตอบกลับ
ที่คาดหวัง (Expected response rate) เท่ากับ 100% และประมาณการอัตราข้อมูลผิดพลาด 3% ดังนั้น  
จะมีจำนวนตัวอย่างจากการเก็บข้อมูล 550 ตัวอย่างต่อจังหวัดต่อครั้งของการเก็บข้อมูล หรือ 42,350 ตัวอย่าง
ต่อครั้งของการเก็บข้อมูล ในกรณีที่ตัวอย่างในบางจังหวัดน้อยกว่าจำนวนตัวอย่างจากการเก็บข้อมูลที่กำหนดไว้ 
จะรายงานผลในระดับเขตสุขภาพแทนการรายงานผลในระดับจังหวัด 

โดยการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างผ่านทาง อสม. เป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับให้
ตอบแบบสอบถามใดๆ ทั้งสิ้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       การวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐภายหลัง
การผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด ใช้การทบทวนสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการผ่อนคลายและมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศ เพื ่อยกร่างเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยทำการสำรวจออนไลน์ (Online survey) โดยมีโครงสร้างของคำถาม ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และจังหวัดที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน 

Policy adjustments  

𝑛 =  

𝑍𝛼
2

 ×𝑝(1−𝑝) 

2

𝑑2
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2. การปฏิบัติตนตามมาตรการและทัศนคติต่อมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง
มาตรการผ่อนคลาย (เช่น ความต้องการในการขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19) โดยจะมีการปรับข้อถาม
ให้สอดคล้องกับมาตรการและนโยบายที่รัฐบาลประกาศใช้และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564  

3. การปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การรักษาระยะห่าง 
(Physical distancing) 2) การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 3) การล้างมือ 4) การลดการสัมผัส
ใบหน้า จมูก ตา และปาก และ 5) การกินอาหารร้อนใช้ช้อนส่วนตัว  

4. การปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อม “การใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ (New Normal)” 7 ด้าน ได้แก่ 
1) เมื่อกลับมาถึงบ้านล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 2) เมื่อท่านหรือคนในครอบครัว มี
อาการไข้ ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ มีน้ำมูก ได้แจ้ง อสม. หรือ ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/แพทย์ ทันที  3) 
นอนหลับพักผ่อน อย่างน้อยวันละ 6 - 8 ชั่วโมง 4) ออกกำลังกายเป็นประจำ สัปดาห์ละ 3-5 วันๆ ละ
อย่างน้อย 30 นาที 5) จัดการสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและรอบบ้านเป็นประจำทุกวัน  6) พูดคุย ปรึกษา
กับคนในครอบครัว หรือผู้ที่ไว้วางใจ เพื่อป้องกันความเครียด และ 7) เมื่อต้องไปร่วมกิจกรรมในชุมชน
ที่มีคนจำนวนมากจะปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19   
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล 

       การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องต่อกรอบแนวคิดในการ
วิจัย  และให้ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมความถูกต้องและความชัดเจนในข้อคำถาม
และภาษาที่ใช้ นำมาปรับแก้ไข 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ปรึกษาหัวข้อศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ และผู้กำหนดนโยบาย  
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะต่างๆ สำหรับกิจการและกิจกรรมตามระดับความ

เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความจำเป็นในการดำรงชีวิต และผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยได้เริ่ม
ประกาศบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายระยะต่างๆ และการเริ่มอนุญาตให้ชาวต่างชาติเฉพาะกลุ่มสามารถเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ทางคณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติใน
การป้องกันตนเองของประชาชนอย่างเป็นระยะ เพ่ือให้สามารถปรับปรุงมาตรการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทย จึงมีการนำเสนอโครงการสำรวจแก่คณะทำงาน MOPH Intelligence Unit (MIU) ซึ่ง
เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ผู ้วิจัยมีข้อได้เปรียบเนื ่องจากอยู ่วงในของการทำงานเกี ่ยวข้องเชิงนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข  
ทำให้ทราบสถานการณ์ของการระบาด และแนวโน้มของนโยบายที่จะมีการปรับเปลี่ยน ผู้วิจัยจะทำการเฝ้าระวัง 
และติดตามอย่างใกล้ชิด ว่ามาตรการและนโยบายต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยนหรือออกเพิ่มเติมโดยรัฐบาลอย่างไร
บ้าง และประชาชนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงต่อมาตรการมาน้อยเพียงใด เพื่อนำมาปรับข้อถามให้ทันเหตุการณ์ 
โดยจะทำการปรับข้อถามให้ทันสมัย ทุกๆ เดือนหรือ ตามที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการและนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนเอกสารและระเบียบข้อมูล 
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การศึกษานี้ได้ใช้การทบทวนเอกสารจากข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการ รวมถึงเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ก่อนที่จะมีการยกร่างเป็นแบบสอบถามของมาตรการหรือนโยบายนั้นๆ 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแบบสอบถาม  
 จากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง และการระดมสมองของนักวิจัย แล้วทำ

การยกร่างข้อสอบถาม การออกแบบแบบสอบถาม การทดลองนำเข้าระบบออนไลน์ การทดลองนำร่องภายใน
กลุ่มนักวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาปรับแบบสอบถามออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล
จากประชากรที่กําหนดไว้  

ข้อถามที่จะปรับเปลี่ยน หรือ เพ่ิมเติมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทันเหตุการณ์จะถูกจัดทำขึ้นโดยเร็ว 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  
จากนั้นจึงมีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ผลที่

ได้จากการทดสอบความเที่ยงตรง ได้นำไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะไปทดลองใช้ (Pilot Test) กับกลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนที่ 5 พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล และการทดสอบระบบ 
หลังจากได้แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 

Form และจัดทำ Link สำหรับตอบแบบสอบถาม โดยจะมีการทดสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล (Data 
input) จากแบบสอบถามออนไลน์ ก่อนนำไปแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนต่อไป  

ขั้นตอนที่ 6 การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ทำการส่งโครงร่างการวิจัยไปยังสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ 
ขั้นตอนที่ 7 การติดต่อประสานงานเพื่อกระจายแบบสอบถาม 
ในขั้นตอนนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพร่วมในการสนับสนุนการประสาน

กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในการกระจาย Link 
แบบสอบถามออนไลน์ รวมถึงชี้แจงและให้คำอธิบายแก่ อสม. ในรายละเอียดของแบบสอบถาม ก่อนที่จะ
ประสาน อสม. จะดำเนินการเผยแพร่และกระจาย Link สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

ขั้นตอนที่ 8 การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูล 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ

กระจายแบบสอบถามออนไลน์แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีการติดตามข้อมูลจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกวัน 
(Daily update) ในช่วงการเก็บข้อมูล 15 วัน ซึ่งคณะผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ผลรายเดือน เพื่อนำเสนอผล
การปฏิบัติตามมาตรการและการปฏิบัติตนของประชาชน  

ขั้นตอนที่ 9 เผยแพร่ข้อมูลคืนให้แก่จังหวัด 
หลังจากดำเนินการวิเคราะห์ผล ผู้วิจัยจะจัดทำสรุปข้อมูลผลการสำรวจในภาพรวมให้แก่แต่ละจังหวัด 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลการติดตามการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพัฒนาปรับปรุง
นโยบายหรือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดที่สอดคล้องกับในพ้ืนที่  

http://www.ihrp.or.th/about/people
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ขั้นตอนที่ 10 จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ 
หลังจากท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อย จะมีการจัดประชุม (แบบออนไลน์) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือ

รายงานผล และจัดทำผลการสำรวจเพ่ือเสนอแนะเชิงนโยบาย การประชุมอาจจะปรับปรุงข้อถามให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมาตราการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาเป็นระยะ  

ขั้นตอนที่ 11 นำเสนอผลงานแก่ผู้กำหนดนโยบาย 
การประเมินครั้งนี้ จะมีการรายงานผลให้ผู้กำหนดนโยบายระดับกระทรวงและระดับประเทศ  

• การนำเสนอผลงานแก่ผ ู ้กำหนดนโยบายระดับกระทรวง ได้แก่ คณะทำงาน MOPH 
Intelligence Unit (MIU) ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-19) และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ  

• การนำเสนอผลการประเมินแก่ผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศ มุ่งเน้นการเสนอรายงาน
ความคืบหน้าเป็นระยะๆ และรายงานผลการสำรวจภาพรวมขั ้นสุดท้ายแก่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพ่ือสรุปผล
การดำเนินงาน และนำเสนอผลการสำรวจเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยดึงข้อมูลที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามาจากระบบ

กลางของเว็บไซต์ เป็นรายวันจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม STATA version 12 ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) โดยในการวิเคราะห์
ข้อมูลจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ เป็นจำนวนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ประกอบด้วย การรับรู้ของประชาชนถึง
มาตรการและนโยบายต่างๆ พฤติกรรมการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด รวมถึง
พฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ (New Normal) เป็นต้น สำหรับ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) โดยใช้วิธีการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square 
Test) สำหรับตัวแปรที่เป็นข้อมูลแจงนับ เช่น อาชีพ การศึกษา และวิธี t-test และ ANOVA สำหรับตัวแปรที่
เป็นข้อมูลต่อเนื่อง เช่น อายุ เพื่อใช้ติดตามพฤติกรรมของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงโดยนำผลการสำรวจ 
เสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับมาตรการและนโยบายต่างๆ ทำการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่
กระทรวงสาธารณสุข และข้อความสำคัญเพ่ือสื่อสารต่อประชาชน  

การศึกษาชิ้นนี้เป็นการนำเสนอช่องทางการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน์ ที่มีความต่อเนื่อง 12 
ครั้ง รวมระยะเวลา 178 วัน ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากประชาชนต่อมาตรการและนโยบายต่างๆ ไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์นเสนอผลการสำรวจ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนามาตรการและนโยบายต่างๆ 
ของรัฐบาลต่อไป โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงนโยบายจะมีการจัดทำเป็นระยะ และวิเคราะห์ความ
แตกต่างตามช่วงสถานการณ์ เช่น ก่อนและหลังการระบาดระลอกใหม่ รวมถึงนำข้อมูลประกอบอื่นมา
พิจารณาร่วมในการวิเคราะห์ผล 
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6. ผลการศึกษา  

   การศึกษานี้ทำการสำรวจตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 โดยอาศัยการสำรวจผ่าน 
Google form และอาศัยอาสาสมัครหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในการตอบแบบสอบถาม
ดังกล่าว แบบสอบถามจัดทำทุกสองสัปดาห์ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด  
1)    ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษาสูงสุด อาชีพ และ จังหวัดที่อาศัยอยู่ในวันที่ตอบคำถาม 
2) ข้อคำถามหลัก เป็นข้อคำถามที่มีการถามซ้ำในทุกสัปดาห์ เพื่อนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบในแต่ละสัปดาห์

เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของประชาชน โดยข้อคำถามหลักเป็นข้อคำถาม เรื่อง
พฤติกรรมการออกนอกบ้านและเหตุผล พฤติกรรมป้องกันตนเอง ประกอบด้วย การรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร (Physical distancing), การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า , การ
ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, การลดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปากและการทานอาหารร้อน
และใช้ช้อนส่วนตัว 

3) ข้อคำถามที่เปลี่ยนแปลงไปตามการประกาศนโยบาย หรือมาตรการที่รัฐบาลประกาศให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งข้อคำถามส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ 

   ข้อคำถามแต่ละสัปดาห์ได้ระบุไว้ในตารางที่ 1 และสามารถดูข้อคำถามตลอดการสำรวจได้ที ่ภาคผนวก 
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ตารางที ่1 หมวดหมู่คำถามในแต่ละรอบการสำรวจ

วันที ่ 15-28 ก.พ. 64 1-15 มี.ค. 64 16-31 มี.ค. 64 1-15 เม.ย. 64 18-30 เม.ย. 64 1-15 พ.ค. 64 16-31 พ.ค. 64 1-15 มิ.ย. 64 16-30 มิ.ย. 64 1-15 ก.ค. 64 16-31 ก.ค. 64 1-15 ส.ค. 64 

จำนวน 64,508 51,318 49,048 33,223 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 24,099 17,026 17,796 

 การป้องกันตนเองส่วนบุคคล, การรวมกลุ่มทางสงัคม, การเดินทางออกนอกจังหวัด, การปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ 
 

ปัจจัยเชิงบวกและลบที่มผีลต่อการรับวัคซีน 
       

ประชาชนที่รับวัคซีนแล้ว 
 

การใช้แอปพลิเค
ชัน 

การประเมินความเสี่ยงของตนเอง 
 

การประเมินความ
เสี่ยงของตนเอง    

 
โรคประจำตัว 

 
โรคประจำตัว 

   
การแพร่ระบาด

ของข่าวสาร 
  

การแพร่ระบาด
ของข่าวสาร 

ผลขา้งเคียงของวัคซีน
ซิโนแวค 

การแพร่ระบาดของ
ข่าวสาร และแอป
พลิเคชันหมอพร้อม 

ความเช่ือมั่นใน
รัฐบาล 

การแพร่ระบาดของ
ข่าวสาร 

ความยินดีในการรับ
วัคซีนเข็มทีส่อง 

การแพร่ระบาดของ
ข่าวสาร 

มาตรการเฝา้ระวัง
ประชาชนที่เดินทาง

กลับภูมลิำเนา 
  

การรับรู้และ
อิทธิพลของสื่อ 

 

 

การรับรู้และอทิธิพลของสื่อ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน 

มาตรการเฝา้ระวัง
ประชาชนที่เดินทาง

กลับภูมลิำเนา 

ความเห็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมโรค 

การปรับตัวใน
ชีวิตประจำวัน 

  

 

ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ 

ผลของวัคซนีต่อ
ประเทศ 

สื่อที่รบัรู้ 

 

ความเช่ือมั่นทั่วไป
และความเช่ือมั่นใน

รัฐบาล  

การเหน็การลักลอบ
เปิดสถานที่เสี่ยง 

    
ความเห็นต่อ
นโยบายวัคซนี  

ความเปน็ไปได้ในการ
เลือกชนิดวัคซีน  

ช่องทางการ
ลงทะเบียนวัคซีน 

  

 

 

    
ความเห็นต่อแนวทางการกระจาย

วัคซีน  

ความเห็นต่อแนวทาง
การกระจายวัคซนี  

การรับรู้และอทิธิพล
จากสื่อของรัฐบาล 

 
การรับรู้และอทิธิพล
จากสื่อของรัฐบาล 

 

       

 

อิทธิพลของคน
รอบข้างกบัความ
ต้องการรับวัคซีน 

Most trusted 
Source of media 

   

      
การเข้าถึงการรักษา 
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   การออกแบบข้อคำถามในแต่ละรอบการสำรวจจะพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 
และมาตรการของรัฐบาล เช่น การประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน การส่งเสริมการทำงานจากบ้าน การปิด
สถานที่ชุมชนและกิจการต่าง ๆ การจัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ การงดการเดินทางข้ามจังหวัด การรวมกลุ่ม
ทางสังคม ความเห็นต่อการรับวัคซีน การรับรู้ข่าวสารและอิทธิพลของสื่อ ความเชื ่อมั ่นในรัฐบาล และ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประชาชน รายละเอียดของแบบสอบถามท้ังหมดอยู่ในภาคผนวกที่ 1 
 
ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

    ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2564 มีจำนวนผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 422,479 คน 
รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละสัปดาห์แสดงดัง ตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำนวนมากในช่วง
เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเมษายน คือ มากกว่า 40,000 รายต่อรอบการสำรวจ  ยกเว้นช่วงต้นเดือน เม.ย. และ
สำหรับรอบการสำรวจ 16-31 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามลดลงเหลือประมาณ 
17,000 รายต่อรอบการสำรวจ สำหรับช่วงอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 46 ปี ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  79.4% ซึ ่งค่อนข้างสูงในทุกรอบการสำรวจ ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ มัธยม/ ปวช. หรือต่ำกว่า อยู่ที่ประมาณ 80% กลุ่มที่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีเฉลี่ยประมาณ 11% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
เกษตรกร เฉลี่ย 38% ในทุกรอบการสำรวจ รองลงมาเป็นกลุ่มค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ อยู่ประมาณ 
33% ซึ่งสองกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ในการตอบแบบสำรวจ กลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีประมาณ 2% 

ตารางที ่2 รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม 

วันที่ (2564) 15-28ก.พ.  1-15 มี.ค.  16-31มี.ค.  1-15 เม.ย.  18-30เม.ย.  1-15 พ.ค.  16-31พ.ค.  1-15 มิ.ย.  16-30 มิ.ย.  1-15 ก.ค. 16-31 ก.ค.  1-15 ส.ค.  

จำนวน 64,508 51,318 49,048 33,223 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 24,099 17,026 17,796 

อายุเฉลี่ย (ปี) 38 46 33 44 49 50 50 50.9 39.4 51.2 51.2 51.1 

เพศ             

ชาย 23.0% 18.6% 23.5% 19.0% 18.5% 18.3% 20.0% 18.8% 20.8% 19.0% 20.2% 19.6% 

หญิง 75.6% 80.7% 74.5% 80.2% 80.7% 81.2% 79.7% 80.9% 78.9% 80.3% 79.4% 80.2% 

ไม่ประสงค์ระบ ุ 1.3% 0.7% 2.0% 0.7% 0.7% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 0.8% 0.4% 0.2% 

ระดับการศึกษา             

ต่ำกว่าประถมศึกษา 1.5% 2.2% 1.3% 1.8% 2.2% 2.2% 1.8% 2.1% 2.4% 2.1% 2.3% 2.2% 

ประถมศึกษา 22.4% 30.8% 17.8% 28.1% 31.0% 32.6% 31.9% 35.0% 34.6% 35.1% 35.9% 36.4% 

มัธยม/ปวช./เทียบเทา่ 64.5% 52.2% 70.8% 55.9% 44.6% 42.6% 43.8% 41.5% 41.5% 42.9% 41.4% 43.2% 

ปวส./เทียบเท่า 3.8% 5.2% 3.1% 4.9% 5.7% 6.6% 6.8% 7.7% 9.1% 7.0% 7.3% 6.6% 

ปริญญาตรี/เทยีบเท่า 6.5% 8.3% 5.7% 7.9% 13.8% 13.4% 13.4% 12.2% 11.3% 11.7% 12.0% 10.6% 

ปริญญาโทและสูงกว่า 1.3% 1.3% 1.2% 1.4% 2.6% 2.6% 2.3% 1.6% 1.2% 1.3% 1.1% 1.0% 

อาชีพ             

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
พนักงานของรัฐ 4.4% 4.3% 3.5% 4.7% 8.6% 7.5% 7.4% 5.6% 5.9% 6.2% 5.3% 4.4% 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  1.4% 2.4% 1.4% 1.7% 3.4% 3.4% 4.4% 4.2% 5.8% 4.0% 4.1% 3.5% 



13 

 

 

วันที่ (2564) 15-28ก.พ.  1-15 มี.ค.  16-31มี.ค.  1-15 เม.ย.  18-30เม.ย.  1-15 พ.ค.  16-31พ.ค.  1-15 มิ.ย.  16-30 มิ.ย.  1-15 ก.ค. 16-31 ก.ค.  1-15 ส.ค.  

จำนวน 64,508 51,318 49,048 33,223 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 24,099 17,026 17,796 

บุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ 1.1% 2.1% 1.0% 1.7% 3.2% 3.0% 2.3% 1.9% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 

บุคลากรทางการแพทย์ใน
สถานพยาบาล
ภาคเอกชน 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 8.0% 10.8% 6.4% 10.4% 11.7% 12.8% 12.2% 13.9% 13.5% 14.2% 14.6% 14.3% 

รับจ้างรายวัน 7.0% 9.3% 5.7% 8.2% 8.7% 9.3% 8.2% 11.0% 10.5% 11.8% 12.5% 12.0% 

ขับรถรับจ้างสาธารณะ  0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 

รับส่งของ 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.5% 

ทำการเกษตร 28.3% 40.2% 21.9% 37.2% 42.8% 42.1% 45.7% 41.5% 40.8% 38.2% 37.6% 40.3% 

อาชีพอิสระ 9.1% 11.8% 7.1% 11.3% 11.9% 13.2% 12.0% 13.5% 13.3% 13.9% 14.3% 14.3% 

นักเรียน/ นักศึกษา 36.4% 13.8% 49.6% 19.4% 3.0% 1.1% 1.3% 1.1% 1.1% 0.8% 1.1% 1.4% 

ไม่ได้ทำงาน/ เกษียณอายุ 3.8% 4.8% 3.1% 4.9% 6.0% 6.9% 5.9% 6.7% 6.8% 8.6% 8.0% 7.3% 
 

   การสำรวจนี้เป็นการสำรวจผ่านช่องทางของ อสม. จึงมีการกระจายตัวในต่างจังหวัดค่อนข้างมากกว่า
ในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามการกระจายตัวของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละเขตสุขภาพค่อนข้าง
แตกต่างกัน เขตสุขภาพที่ 5 มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุด อยู่ที่ 16.7% รองลงมาเป็นเขตสุขภาพที่ 
10 ที่ 10.4% และเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 8.8% และ เขตสุขภาพที่ 7 ที่ 8.5% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามในช่วง
รอบแบบสอบถามช่วงเดือนกรกฎาคมค่อนข้างมีสัดส่วนของการตอบแบบสอบถามที่แตกต่างไป เนื่องจากบาง
เขตสุขภาพมีจำนวนการตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3  
ตารางที ่3 รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามตามเขตสุขภาพ 

วันที่ 
(2564) 

15-28ก.พ.  1-15 มี.ค.  16-31มี.ค.  1-15 เม.ย.  18-30เม.ย.  1-15 พ.ค.  16-31พ.ค.  1-15 มิ.ย.  16-30 มิ.ย.  1-15 ก.ค. 16-31 ก.ค.  1-15 ส.ค.  เฉลี่ย 

จำนวน 64,508 51,318 49,048 33,223 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 24,099 17,026 17,796 35,207 

เขต 1 9.6% 12.5% 8.7% 5.5% 5.9% 6.5% 5.3% 9.8% 3.4% 1.7% 3.7% 2.7% 6.3% 

เขต 2 7.5% 9.1% 7.0% 8.1% 4.9% 7.4% 6.9% 9.2% 1.7% 4.0% 5.1% 4.9% 6.3% 

เขต 3 3.6% 4.0% 5.0% 2.3% 4.9% 4.9% 2.4% 2.0% 0.8% 0.4% 1.1% 0.0% 2.6% 

เขต 4 6.8% 2.7% 5.2% 3.8% 9.9% 5.2% 4.9% 3.3% 15.3% 14.9% 8.3% 0.6% 6.7% 

เขต 5 7.8% 14.1% 13.6% 10.6% 16.7% 16.2% 11.9% 21.9% 5.0% 26.9% 26.6% 28.7% 16.7% 

เขต 6 7.9% 7.6% 5.1% 10.4% 8.2% 12.4% 9.1% 11.5% 11.9% 5.0% 9.5% 10.2% 9.1% 

เขต 7 13.1% 6.3% 8.5% 7.1% 7.2% 9.6% 10.7% 9.3% 0.8% 11.4% 10.4% 7.4% 8.5% 

เขต 8 7.2% 7.2% 9.4% 10.8% 5.7% 6.0% 10.7% 4.2% 1.5% 7.7% 8.3% 12.6% 7.6% 

เขต 9 5.7% 5.9% 8.4% 4.2% 4.5% 5.8% 6.7% 5.9% 2.9% 6.5% 6.8% 17.0% 6.7% 

เขต 10 10.8% 15.3% 12.2% 15.7% 20.6% 11.5% 15.7% 9.6% 1.1% 9.9% 2.0% 0.2% 10.4% 

เขต 11 4.9% 4.7% 7.4% 6.2% 2.7% 2.2% 8.8% 7.7% 7.9% 5.6% 5.1% 1.8% 5.4% 

เขต 12 11.7% 10.3% 8.9% 11.3% 8.0% 11.8% 6.5% 4.6% 2.9% 5.8% 12.8% 10.5% 8.8% 
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วันที่ 
(2564) 

15-28ก.พ.  1-15 มี.ค.  16-31มี.ค.  1-15 เม.ย.  18-30เม.ย.  1-15 พ.ค.  16-31พ.ค.  1-15 มิ.ย.  16-30 มิ.ย.  1-15 ก.ค. 16-31 ก.ค.  1-15 ส.ค.  เฉลี่ย 

จำนวน 64,508 51,318 49,048 33,223 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 24,099 17,026 17,796 35,207 

เขต 13 3.3% 0.4% 0.7% 4.0% 0.8% 0.5% 0.4% 0.9% 44.8% 0.2% 0.3% 3.4% 5.0% 
 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19   
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้ การใส่หน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้า, การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร (Physical distancing), การล้างมือด้วย
น้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์, การงดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปาก และการทานอาหารร้อนและใช้ช้อน
ส่วนตัว ซึ่งเป็นชุดคำถามหลักที่สอบถามในทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 สำหรับ
รอบการสำรวจของ 15 กุมภาพันธ์ – 15 สิงหาคม 2564 พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองลดลงในช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ และมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถคุมการระบาดระลอกที่สองที่สมุทรสาครได้ จากนั้นพฤติกรรม
การป้องกันตัวได้เพ่ิมขึ้นในช่วงเดือน เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาดใหม่ในระลอกที่สาม โดยเพ่ิมสูงขึ้น
เทียบเท่ากับช่วงการระบาดในระลอกแรกที่ประมาณ 90% และพฤติกรรมป้องกันตัวเองยังคงอยู่ในระดับสูง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึง 
สิงหาคม อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดัง รูปที่ 1 ภาพรวมของพฤติกรรมการป้องกันตนเองในรอบการระบาด
เดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 85.3% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการระบาดในระลอกที่สามส่งผลให้
พฤติกรรมการป้องกันตนเองทุกด้านสูงขึ้น และภาพรวมพฤติกรรมการป้องกันตนเองอยู่ในระดับที่สูงที่สุดคือ  
91.1% ในรอบการสำรวจ 1-15 สิงหาคม 2564 ตลอดทุกรอบการสำรวจจะพบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
ที่ประชาชนทำได้มากที่สุดคือ การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รองลงมาคือการล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือ
เจลแอลกอฮอล์ และการทานอาหารร้อนและใช้ช้อนส่วนตัว แต่การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการงด
การสัมผัสใบหน้า จมูก ตา และปาก ถือเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนสามารถทำตามได้น้อยที่สุดเสมอ 

แนวโน้มพฤติกรรมการรวมกลุ ่มกิจกรรมทางสังคมและการเดินทางออกนอกจังหวัด พบว่าการ
รวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมสูงขึ้นช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และเริ่มลดลงในเดือนมีนาคม แต่หลังจาก 15 เมษายน 
2564 พบว่าระดับการรวมกลุ่มทางสังคมลดลงอยู่ในช่วง 18-22% ซึ่งต่ำกว่าช่วงการระบาดระลอกแรกเมื่อปี 
2563 สำหรับการเดินทางออกนอกจังหวัดมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันคือลดลงจากระดับ 15% ในช่วงเดือน
เมษายน เป็น 10% ในช่วงเดือน พฤษภาคม เรื่อยไป ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ท ี่การ
เดินทางออกนอกจังหวัดสูงถึงประมาณ 36.1% แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าประชาชนมีการรวมกลุ่ม
กิจกรรมทางสังคมมมากกว่าการเดินทางออกนอกจังหวัด (ภาพที่ 2) 
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ภาพที ่2 แนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

 
 
 

98.1%
93.9%

93.4%
89.9%

80.9%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 36,702 57,282  49,843  63,399  72,292  62,705  64,785  61,301  61,359  55,799  68,075  68,174  73,939  45,693  69,830  30,811  37,824  61,451  56,201  65,740  64,508  51,318  49,048  33,223  51,439  30,067  25,265  33,161  25,529  24,099  17,026  17,796

15-21
พ.ค.

22-28
พ.ค.

29
พ.ค.-4
ม.ิย.

5-11
ม.ิย.

12-18
มยิ.

19-25
ม.ิย.

26
ม.ิย.-2
กค.

17-30
ก.ค. 63

5-13
ส.ค. 63

14-27
ส.ค. 63

28
ส.ค.-10
ก.ย. 63

11-24
ก.ย. 63

25
ก.ย.-8
ต.ค. 63

14-22
ต.ค. 63

15-30
พ.ย. 63

15-21
ธ.ค. 63

22
ธ.ค.63-
5 ม.ค. 

64

6-15
ม.ค. 64

25-31
ม.ค. 64

1-14
ก.พ. 64

15-28
ก.พ. 64

1-15
ม.ีค. 64

16-31
ม.ีค. 64

1-15
เม.ย. 
64

16-30
เม.ย. 
64

1-15
พ.ค. 64

16-31
พ.ค. 64

1-15
ม.ิย. 64

16-30
ม.ิย. 64

1-15
ก.ค. 64

16-31
ก.ค. 64

1-15
ส.ค. 64

ใส่หน้ากากอนามยั/หน้ากาก
ผา้ตลอดเวลา

ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่ หรอื 
เจลแอลกอฮอล์

กนิอาหารรอ้นและใชช้อ้น
กลางของตนเอง

ระวงัไมอ่ยู่ใกลค้นอื่น ในระยะ
น้อยกว่า 2 เมตร

ระวงัไมเ่อามอืจบัหน้า จมกู 
ปาก

ภาพรวมพฤตกิรรมป้องกนั
ตนเอง
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ภาพที ่3 แนวโน้มพฤติกรรมการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคมและการเดินทางออกนอกจังหวัด 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

 36,702  57,282  49,843  63,399  72,292  62,705  64,785  61,301  61,359  55,799  68,075  68,174  73,939  45,693  69,830  30,811  37,824  61,451  56,201  65,740  64,508  51,318  49,048  33,223  51,439  30,067  25,265  33,161  25,529  24,099  17,026  17,796

15-21 พ.ค. 22-28 พ.ค. 29 พ.ค.-4
ม.ิย.

5-11 ม.ิย. 12-18 มยิ. 19-25 ม.ิย. 26 ม.ิย.-2
กค.

17-30 ก.ค. 
63

5-13 ส.ค. 
63

14-27 ส.ค. 
63

28 ส.ค.-10
ก.ย. 63

11-24 ก.ย. 
63

25 ก.ย.-8
ต.ค. 63

14-22 ต.ค. 
63

15-30 พ.ย. 
63

15-21 ธ.ค. 
63

22 ธ.ค.63-
5 ม.ค. 64

6-15 ม.ค. 
64

25-31 ม.ค. 
64

1-14 ก.พ. 
64

15-28 ก.พ. 
64

1-15 ม.ีค. 
64

16-31 ม.ีค. 
64

1-15 เม.ย. 
64

16-30 เม.ย. 
64

1-15 พ.ค. 
64

16-31 พ.ค. 
64

1-15 ม.ิย. 
64

16-30 ม.ิย. 
64

1-15 ก.ค. 
64

16-31 ก.ค. 
64

1-15 ส.ค. 
64

รวมกลุ่มทางสงัคม และเดนิทางออกนอกจงัหวดั

รวมกลุม่กจิกรรมทางสงัคม (%) เดนิทางออกนอกจงัหวดั (%)
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วัคซีนป้องกันโควิด 19  
วัคซีนป้องกันโควิด 19 เริ่มฉีดในต่างประเทศช่วงเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งประเทศไทยได้จัดจองใน

ช่วงเวลาดังกล่าวในระดับหนึ่งเช่นกัน แต่วัคซีนป้องกันโควิด 19 ยี่ห้อ Coronavac มาถึงประเทศไทยครั้งแรก
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผลสำรวจพบว่าในช่วงแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 ประชาชนทั้งสองกลุ่ม
ต้องการฉีดวัคซีนสูงเกินระดับ 90% จากนั้นลดลงตามลำดับโดยกลุ่มที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมีความต้องการฉีด
วัคซีนที่มากกว่ากลุ่มอายุ 15-59 ปี ความต้องการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในช่วงเดือนเมษายน 2564 จากนั้นกลับ
ขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 และอยู่ในระดับ 65.3% สำหรับกลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 75.3% สำหรับ
กลุ่มอายุเกิน 60 ปี และคงที่อยู่ในระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทั้งสองกลุ่มจนถึงช่วง 16-31 กรกฎาคม 2564 
ที่ความต้องการฉีดวัคซีนของกลุ่มอายุ 15-59 ปี มากกว่ากลุ่มอายุเกิน 60 ปี และล่าสุดมีความแตกต่างกันที่ 
73.0% และ 61.0% ตามลำดับ ในรอบการสำรวจวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 (ภาพที ่3) 
 

 
 

ภาพที ่4 ความต้องการฉีดวัคซีนระหว่างกลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป 

ปัจจัยที่ประชาชนต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แตกต่างกันเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่อาจส่งผลกับความต้องการฉีดวัคซีนด้วย Logistic regression พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ โรคประจำตัว และ การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ของตนเอง ส่งผลกับความ
ต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยการการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ของตนเองประเมิน
โดย Likert scale เมื่อ 1 คือ เสี่ยงน้อยที่สุด และ 5 คือ เสี่ยงมากที่สุด และ Adjusted odd ratio (OR) โดย 
อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ โรคประจำตัว และ การประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ของตนเอง 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรับวัคซีนมากที่สุด คือ ผู้ที่ประเมินความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อโควิด 19 ของตนเองในระดับสูง (4-5) มีความต้องการฉีดวัคซีนมากกว่า Adjusted Odd ratio 3.45 เท่า 
(95% CI 3.38-3.53, p value < 0.001) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการรับวัคซีนที่สุดคือ  ระดับ
การศึกษา โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความต้องการฉีดวัคซีนมากกว่า Adjusted OR 
1.58 (95% CI 1.53-1.64, p value < 0.001) ปัจจัยที่สำคัญรองลงมาคือกลุ่มที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่ต้องการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มากกว่า Adjusted OR 1.29 (95% CI 1.26-1.33, p value < 0.001) ความต่าง

92.5%
73.0%

1.0%
11.2%6.5%
15.7%

92.9%

61.0%

1.2%

26.7%

6.0% 12.4%0%

20%

40%

60%

80%

100%

69,580 30,763 56,177 65,594 64,133 51,224  48,713  33,114  43,555  24,568  19,924  23,169  15,733  11,931  6,696  4,770

15-30
พ.ย. 63

15-21
ธ.ค. 63

25-31
ม.ค. 64

1-14
ก.พ. 64

15-28
ก.พ. 64

1-15
ม.ีค. 64

16-31
ม.ีค. 64

1-15
เม.ย. 64

16-30
เม.ย. 64

1-15
พ.ค. 64

16-31
พ.ค. 64

1-15
ม.ิย. 64

16-30
ม.ิย. 64

1-15
ก.ค. 64

16-31
ก.ค. 64

1-15
ส.ค. 65

ความต้องการฉีดวัคซีนระหว่างกลุ่มอายุ 15-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป

อายุ 15-59 ปี 
"ตอ้งการ"
อายุ 15-59 ปี "ไม่
ตอ้งการ"
อายุ 15-59 ปี "ไม่
แน่ใจ"
อายุ 60 ปีขึน้ 
"ตอ้งการ"
อายุ 60 ปีขึน้ "ไม่
ตอ้งการ"
อายุ 60 ปีขึน้ "ไม่
แน่ใจ"
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ของการฉีดวัคซีนในแต่ละกลุ่มอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพอิสระอื่นนอกเหนือจากภาคการเกษตร มีความต้องการ
ฉีดวัคซีนมากกว่ากลุ ่มที ่ทำงานในภาคการเกษตร Adjusted OR 1.02 (95% CI 0.98-1.06, p value < 
0.001) แต่กลุ่มข้าราชการหรือพนักงานเอกชน และ กลุ่มว่างงาน เกษียณ หรือ นักเรียนและนักศึกษามีความ
ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่น้อยกว่า Adjusted OR 0.90 และ 0.66 (95% CI 0.88-0.92 และ 0.64-
0.67, p value < 0.001) ตามลำดับ สำหรับปัจจัยเรื่องเพศและโรคประจำตัวพบว่าส่งผลเล็กน้อยกับความ
ต้องการฉีดวัคซีน แต่น้อยกว่าปัจจัยอื่นที่กล่าวดังข้างต้น (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที ่4 ปัจจัยท่ีผลต่อความต้องการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 

ปัจจัย Crude OR (95% CI) Adjusted OR* (95% CI) P-value 

อายุ อ้างอิง = 15-59 ปี  
60 ปีขึ้นไป 1.30 (1.27-1.33) 1.29 (1.26-1.33) < 0.001 

เพศ อ้างอิง = หญิง 

ชาย 1.04 (1.02-1.06) 1.06 (1.04-1.09) < 0.001 

การศึกษา, อ้างอิง = ต่ำกว่าปริญญาตร ี

ปริญญาตรีและสูงกว่า 1.70 (1.65-1.75) 1.58 (1.53-1.64) < 0.001 

อาชีพ, อ้างอิง = ภาคการเกษตร 

อาชีพอิสระอื่นนอกเหนือจากภาคการเกษตร 1.32 (1.27-1.36) 1.02 (0.98-1.06) < 0.001 

ข้าราชการหรือพนักงานเอกชน 0.92 (0.9-0.94) 0.90 (0.88-0.92) < 0.001 

ว่างงาน/เกษียณ/นักเรยีนและนักศึกษา 0.56 (0.55-0.58) 0.66 (0.64-0.67) < 0.001 

ประเมินความเสี่ยงติดโควิด 19 โดยตนเอง, อ้างอิง = เสี่ยงต่ำ (1-3 คะแนน) 

เสี่ยงสูง (4-5 คะแนน) 3.67 (3.59-3.75) 3.45 (3.38-3.53) < 0.001 

มีโรคประจำตัว, อ้างอิง = ไม่มีโรคประจำตัว 

มีโรคประจำตัว 1.06 (1.04-1.08) 0.90 (0.89-0.92) < 0.001 
ตัวย่อ OR- Odd ratio 
* Adjusted OR โดย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ โรคประจำตัว และ การประเมินความเสี่ยงต่อการตดิเช้ือโควิด 19 ของ
ตนเอง 

 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการฉีดวัคซีน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการรับวัคซีนมีทั้งเกิดจากวัคซีนเองและความเชื่อถือต่อปัจจัยแวดล้อมอ่ืน 

เช่น รัฐบาล ระบบบริการ หรือบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเป็นต้น ผลการสำรวจพบว่าประเด็นเรื่องความปลอดภัยของ
วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย พบว่าในช่วงเดือนมีนาคมมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนใน
ระดับท่ีสูงประมาณ 40% และเริ่มลดลงตามลำดับโดยเพิ่มเติมในกลุ่มเฉยๆ และเห็นด้วย โดยในรอบล่าสุด 16-
31 ก.ค. พบว่ามีกลุ่มที่เห็นด้วยขึ้นไป มากถึง 63.4% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมที่มีเพียง 40.2% ซึ่งแนวโน้ม
เป็นไปในทางเดียวกันกับ ข้อความเห็นเรื่องวัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่
ระบาด และลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 ที่มีกลุ่มที่เห็นด้วยมากขึ้นจาก 44.4% ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 
เป็น 60.5% ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยลดลงจาก 38.1% เป็น 12.2% จากนั้นเมื่อ
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ประเมินเรื่องความจำเป็นของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของตนเอง พบว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยลดลงอย่าง
มากจากประมาณ 30% ในช่วงการสำรวจเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นประมาณ 5-7% หลัง
กลางเดือนพฤษภาคม ส่งผลในช่วงเดือนกรกฎาคมมีผู้ที่คิดว่าวัคซีนป้องกันโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตนเอง
มากถึงประมาณ 72.5% เมื่อเทียบกับ 42.9% ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 (ตารางที่ 5) 

ความน่าเชื่อถือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือรัฐบาล ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ผลิตวัคซีน 
ส่งผลต่อความต้องการได้รับวัคซีนของประชาชน ซึ่งจะพบว่าความน่าเชื่อถือมีความแตกต่างกันและมีแนวโน้ม
ที่ต่างกันเล็กน้อยในช่วงสี่เดือนที่สำรวจ ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยในช่วงเดือนมีนาคมอยู่ประมาณ 37.3% 
ระบบสาธารณสุขอยู่ที่ 51.1% และผู้ผลิตวัคซีน 42.2% และในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อ
ปริมาณมากพบว่าความน่าเชื่อถือของ รัฐบาล ระบบการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ผลิตวัคซีน อยู่ที่ 34.4%, 
53.3%, และ 39.9% ตามลำดับ และเมื่อสถาการณ์ดำเนินมาถึงกลางเดือนกรกฎาคมพบว่าความเชื่อมั่นใน
รัฐบาลไทยเพิ่มเป็น 41.4% ระบบการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มเป็น 62.6% และผู้ผลิตวัคซีนอยู่ที่ 55.8% 
โดยจะเห็นว่าความเชื่อมั่นในรัฐบาลใกล้เคียงเดิม แต่ความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขและวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที ่5 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 

รอบการสำรวจ (2564) 
1-15 
มี.ค. 

16-31
มี.ค. 

18-30
เม.ย. 

1-15
พ.ค. 

16-31
พ.ค. 

1-15 
มิ.ย. 

16-30
มิ.ย. 

16-31
ก.ค. 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51,318 49,048 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 17,026 

วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภยั 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.1% 8.3% 7.1% 7.7% 13.8% 6.6% 4.1% 4.6% 

ไม่เห็นด้วย 39.4% 36.1% 42.1% 41.0% 6.9% 10.2% 10.4% 9.4% 

เฉยๆ 14.2% 22.7% 13.8% 12.4% 23.0% 26.7% 25.0% 22.6% 

เห็นด้วย 32.5% 27.3% 31.2% 32.6% 46.2% 47.0% 50.5% 50.8% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.7% 5.5% 5.8% 6.3% 10.1% 9.5% 9.9% 12.6% 

วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรคโควิด 19 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5.5% 6.3% 5.8% 6.0% 12.9% 6.4% 4.0% 5.5% 

ไม่เห็นด้วย 38.1% 36.3% 41.6% 39.5% 6.4% 9.4% 8.9% 12.2% 

เฉยๆ 11.9% 20.4% 10.8% 9.5% 18.6% 22.0% 21.3% 21.7% 

เห็นด้วย 36.1% 31.1% 35.4% 37.8% 51.1% 51.5% 55.0% 50.0% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8.3% 5.9% 6.3% 7.2% 11.0% 10.6% 10.8% 10.5% 

วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.3% 8.5% 7.0% 6.7% 11.9% 6.7% 3.9% 4.3% 

ไม่เห็นด้วย 34.1% 31.1% 34.6% 33.2% 5.6% 7.9% 7.5% 5.5% 

เฉยๆ 15.8% 24.0% 14.5% 12.7% 19.0% 22.3% 22.3% 17.7% 

เห็นด้วย 32.9% 28.5% 34.0% 36.3% 48.4% 48.0% 52.1% 53.4% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 10.0% 7.9% 9.9% 11.1% 15.1% 15.1% 14.3% 19.1% 

รัฐบาลไทยมีความน่าเช่ือถือ 

ไม่เห็นอย่างยิ่ง 10.7% 20.7% 12.0% 13.3% 18.5% 9.6% 8.3% 13.6% 

ไม่เห็นด้วย 33.3% 29.3% 34.3% 33.5% 5.9% 12.0% 13.2% 13.8% 

เฉยๆ 18.8% 24.0% 19.7% 18.8% 28.3% 31.1% 31.9% 31.1% 

เห็นด้วย 29.8% 21.0% 28.2% 28.7% 39.0% 39.5% 39.1% 34.3% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.5% 4.9% 5.9% 5.7% 8.2% 7.9% 7.5% 7.1% 
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รอบการสำรวจ (2564) 
1-15 
มี.ค. 

16-31
มี.ค. 

18-30
เม.ย. 

1-15
พ.ค. 

16-31
พ.ค. 

1-15 
มิ.ย. 

16-30
มิ.ย. 

16-31
ก.ค. 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51,318 49,048 51,439 30,067 25,265 33,161 25,529 17,026 

ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.4% 7.1% 6.1% 6.1% 12.3% 6.6% 4.4% 5.4% 

ไม่เห็นด้วย 29.7% 29.0% 29.7% 30.1% 5.2% 8.6% 9.1% 8.5% 

เฉยๆ 12.8% 19.7% 11.5% 10.4% 17.4% 21.2% 23.9% 23.5% 

เห็นด้วย 36.8% 33.2% 39.1% 40.3% 50.0% 48.9% 50.1% 48.9% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14.3% 11.0% 13.6% 13.0% 15.1% 14.7% 12.5% 13.7% 

ผู้ผลิตวัคซีนมีความน่าเชื่อถือ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 6.5% 7.7% 7.0% 7.7% 14.2% 6.7% 4.9% 5.5% 

ไม่เห็นด้วย 34.2% 32.6% 36.0% 35.2% 6.0% 10.3% 10.4% 9.4% 

เฉยๆ 17.1% 25.1% 18.0% 17.1% 25.2% 27.4% 29.7% 29.3% 

เห็นด้วย 33.6% 28.2% 32.7% 33.8% 45.5% 46.0% 46.2% 45.8% 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8.6% 6.3% 6.3% 6.1% 9.1% 9.5% 8.8% 10.0% 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื ่นที ่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนมีได้หลายประการ เช่น ประโยชน์อ่ืน

นอกเหนือจากการป้องกันโรค ความเชื่อหรือข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับวัคซีน โดยพบว่า 71.4% คำนึงถึงประโยชน์
อื่น เช่น ด้านการเดินทาง หรือการเข้าสถานที่ต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่คำนึงถึ งในการเข้ารับวัคซีน สำหรับข้อมูล
เรื่องวัคซีนนั้นถือว่ามีผลต่อการตัดสินใจประมาณ 64.7% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็น
ด้านบวกหรือลบ สำหรับข้อมูลเรื ่องการนำเข้าวัคซีนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ เช่น mRNA วัคซีนมีผลต่อการ
ตัดสินใจเพียง 58.4% ซึ่งใกล้เคียงกันกับข้อมูลการฉีดวัคซีนของคนรู้จัก ที่มีผลประมาณ 55.3% สำหรับความ
เชื่อทางศาสนามีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุดที่ 30.5% สำหรับปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อความต้องการรับ
วัคซีน เช่น การจัดสรรและกระจายวัคซีนของภาครัฐ ไม่เป็นไปตามแผน และการเลื่อนนัด ซึ่งก่อให้เกิ น
อุปสรรคในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลประมาณ 48.9% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับ
ขั้นตอนและสถานที่ฉีดวัคซีนที่อาจก่อนให้เกิดอุปสรรคได้ประมาณ 44.8% (ตารางที่ 6) 

ตารางที ่6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 

รอบการสำรวจ (2564) 16-30มิ.ย. 16-31ก.ค. 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 25,529 17,026 

ประโยชน์อื่นท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีนโควดิ 19 เช่น การทำงาน การเดินทาง มีผลตอ่การตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 
ของท่าน 

  

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.2% 4.5% 
ไม่เห็นด้วย 7.7% 6.1% 
เฉยๆ 20.9% 18.1% 
เห็นด้วย 52.9% 53.5% 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14.4% 17.9% 
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากสื่อต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวคัซีนโควิด 19 ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.5% 4.9% 
ไม่เห็นด้วย 9.1% 6.9% 
เฉยๆ 26.0% 23.6% 
เห็นด้วย 50.1% 52.0% 



21 

 

 

รอบการสำรวจ (2564) 16-30มิ.ย. 16-31ก.ค. 
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 25,529 17,026 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 10.3% 12.7% 
ขั้นตอนและสถานท่ีฉีดวัคซีน เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซนีโควิด 19 ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 9.5% 9.1% 
ไม่เห็นด้วย 18.3% 15.9% 
เฉยๆ 31.7% 30.1% 
เห็นด้วย 34.6% 36.7% 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5.8% 8.1% 
การฉีดวัคซีนของคนที่ท่านรู้จกัมีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซนีโควิด 19 ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.0% 6.3% 
ไม่เห็นด้วย 13.2% 10.0% 
เฉยๆ 30.6% 28.4% 
เห็นด้วย 41.5% 45.7% 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.7% 9.6% 
การจัดสรรและกระจายวัคซีนของภาครัฐ ไม่เป็นไปตามแผน และการเลื่อนนัด เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซีนโควิด 19 
ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7.4%  
ไม่เห็นด้วย 14.4%  
เฉยๆ 29.3%  
เห็นด้วย 40.2%  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 8.7%  
เหตุผลหรือความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16.2%  
ไม่เห็นด้วย 20.5%  
เฉยๆ 32.8%  
เห็นด้วย 26.2%  
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.3%  
การนำเข้าวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ เช่น mRNA มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซนีโควิด 19 ของท่าน   
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5.2% 
ไม่เห็นด้วย  8.8% 
เฉยๆ  27.6% 
เห็นด้วย  45.1% 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  13.3% 

 

การแพร่ระบาดของข่าวสาร 
ข่าวสารในช่วงการระบาดของโควิด 19 มีการระบาดต่อเนื่องโดยอาจเป็นข้อมูลจริงและเท็จได้ ซึ่งการ

รับรู้ข่าวสารของประชาชนมีผลต่อพฤติกรรมและความเข้าใจในสถานการณ์ของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
จำเป็นในการประเมินความเข้าใจของประชาชน และนำไปสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในลำดับถัดไป 
กระบวนการสร้างแบบสอบถามจะประเมินจากข้อมูลข่าวสารในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 
2564 พบว่าข้อมูลที่เข้าใจผิดถึง 96.1% คือเรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีนที่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ซึ่งในความเป็นจริงคือการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา ระบบบริหารจัดการจำนวน
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วัคซีนที่จังหวัดจะได้ ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าจะขึ้นกับปริมาณของจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความ
จำนงในการขอรับวัคซีน (82.0%) สำหรับความเข้าใจผิดอื่นที่อยู่ในระดับสูง เช่น ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว จะ
ไม่มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด19 อีกในอนาคต มีความเข้าใจผิดถึง 88.7% ซึ่งเป็นข้อคำถามช่วงแรกในต้นเดือน
มีนาคม 2564 แต่ข้อคำถามท่ีใกล้เคียงกันคือ หากฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด 19 
ตลอดชีวิต ที่ถามเม่ือ 16-30 มิถุนายน 2564 พบว่าความเข้าใจผิดลดลงเป็น 60.1% และความเข้าใจเรื่องการ
รับวัคซีนหลังติดโควิด 19 ที่ถามในช่วง 16-31 กรกฎาคม 2564 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าใจได้
ถูกต้องถึง 76.4%  

ความเข้าใจเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่เข้าใจผิดมากที่สุดคือ เข้าใจผิดว่า หากไม่พบอาการข้างเคียง
หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 หมายความว่าภูมิไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าผู้ที่มีอาการข้างเคียง (74.4%) รองลงมาคือ 
วัคซีนซิโนแวคทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ถาวร (69.1%) แต่ความเข้าใจเรื่องอาการแสดงต่าง ๆ ค่อนข้างเข้าใจได้
ถูกต้องรวมถึงช่องทางในการรายงานผลข้างเคียงจากวัคซีน ผ่านช่องทางหมอพร้อม ที่รับรู้ถึง 74.3% เรื่อง
ประสิทธิภาพของวัคซีนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่า วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย มีประสิทธิภาพต่ำในการ
ลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อ ซึ่งเข้าใจในแบบดังกล่าวถึง 76.2% และมีความเข้าใจผิด
เรื่องเทคโนโลยีใหม่ คือเข้าใจผิดว่า วัคซีนชนิด mRNA สามารถปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (DNA) ของมนุษย์ได้
ถึง 74.2% สำหรับรายละเอียดในความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ แสดงไว้ในตารางที่ 7 
 
 
 
 
 

ตารางที ่7 การแพร่ระบาดของข่าวสารและความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข่าวสาร ตอบถูก ตอบผิด 
รอบการสำรวจ 1-15 มี.ค. 64 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51,318   

ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19 แล้ว จะไม่มีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด19 อีกในอนาคต 11.3% 88.7% 
หลังฉีดวัคซีนแล้วให้รอดูผลข้างเคียงก่อน ผู้มีอาการแพ้อย่างรุนแรงจะแสดงอาการในช่วง 30 นาทีหลังรับวัคซีน 43.2% 56.8% 
วัคซีนท่ีจะฉีดในประเทศไทยต้องผา่นการขึ้นทะเบียนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 3.9% 96.1% 
กระทรวงสาธารณสุขเจรจาจดัหาวัคซีนโควิด19 จากผู้จำหน่ายมากกว่า 1 แหล่ง ไม่ไดม้ีการ
เจาะจงทำความร่วมมือเฉพาะกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น 

38.8% 61.2% 

กลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ทีม่ีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นกลุ่มที่อยู่ใน
แผนการได้รับวคัซีนก่อนกลุ่มอื่นๆ 

55.2% 44.8% 

รอบการสำรวจ 18-30 เม.ย. 64 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 51,439   
วัคซีนแอสตรา้เซเนกาไดร้ับการรบัรองว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ 42.9% 57.1% 
ในขณะนี้ ผู้ที่ต้องการฉดีสามารถจา่ยเงินเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนได้หากไม่ประสงคร์อคิว 33.3% 66.7% 
อาการไม่พึงประสงค์ เช่น อ่อนเพลีย ไข้ตำ่ คลื่นไส้ เป็นอาการที่มักพบได้ภายหลังฉีดวัคซีน 53.8% 46.2% 
ผู้ใดท่ีไดร้ับวัคซีนโควิด 19แล้ว ไมจ่ำเป็นต้องเว้นระยะหา่ง, ใส่หน้ากากและล้างมืออีกต่อไป 62.5% 37.5% 
วัคซีนซิโนแวคผ่านการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้วก่อนนำมากระจายให้ประชาชน 61.8% 38.2% 

รอบการสำรวจ 16-31 พ.ค. 64 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 25,265   
“หมอพร้อม” สามารถใช้จองคิวฉีดวัคซีนรวมถึงตดิตามอาการข้างเคียงท่ีอาจพบได้ และรับ

ใบรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอป/ไลน์ได ้
74.3% 25.7% 

หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ หญิงท่ีมีแผนตั้งครรภ์ และแม่ที่กำลังให้นมบตุร 
สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ โดยแจ้งแพทย์ก่อนรับบริการ 

50.9% 49.1% 
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ข่าวสาร ตอบถูก ตอบผิด 
วัคซีนซิโนแวคทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ถาวร 30.9% 69.1% 

     วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย มีประสิทธิภาพต่ำในการลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตหลังจากติดเช้ือ 23.8% 76.2% 
     หากเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะได้รับการเยียวยาจาก สปสช. 59.5% 40.5% 
รอบการสำรวจ 16-30 มิ.ย. 64 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 25,529   
     สปสช. จะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ที่ไดร้ับความเสียหายหลังจากฉีดวัคซีนทุกราย โดยไม่

จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นอาการที่เกิดจากวัคซีนจริงหรือไม ่
38.0% 62.0% 

    ผู้ที่รับประทานยาเม็ดคมุกำเนดิ ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมก่อนเขา้รับวัคซีนโควดิ 19 44.3% 55.7% 
    หากฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว จะมีภูมคิุ้มกันการติดเชื้อโควดิ 19 ตลอดชีวิต 39.9% 60.1% 
    แต่ละจังหวัดจะได้วัคซีนมากนอ้ย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ลงทะเบยีนแสดงความจำนงขอรับวัคซีน 18.0% 82.0% 
    ผู้ที่แพ้อาหารต่างๆ รวมถึงผู้ทีเ่ป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีนโควดิ 19 ได้ตามปกต ิ 50.3% 49.7% 
รอบการสำรวจ 16-31 ก.ค. 64 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 17,026   

แม้เคยตดิเช้ือโควิด 19และรักษาจนหายแล้ว ก็ควรไปฉีดวัคซีน 76.4% 23.6% 
ผู้ที่ดื่มชา กาแฟเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องงดในวันท่ีไปฉีดวัคซีนโควดิ 19 55.7% 44.3% 
หากเพิ่งฉีดวัคซีนโควดิ 19 ไปไม่เกิน 1 เดือนไม่ควรฉดียาชา จึงควรหลีกเลี่ยงนัดทำฟัน 18.7% 81.3% 
วัคซีนชนิด mRNA สามารถปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (DNA) ของมนุษย์ได ้ 25.8% 74.2% 
หากไม่พบอาการข้างเคียงหลังฉดีวัคซีนโควิด 19 หมายความว่าภูมไิม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าผู้ที่มี
อาการข้างเคียง 

25.6% 74.4% 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กับการเปลี่ยนแปลงการ 
ตัดสินใจฉีดวัคซีน 

ประชาชนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ให้ความเห็นว่าข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ และ
มีแนวโน้มว่าเปลี่ยนใจจากเดิมที่ไม่ต้องการฉีดเป็นต้องการฉีด โดยกลุ่มนี้มีจำนวนมากกว่ากลุ่มท่ีเปลี่ยนใจจาก
เดิมที่ต้องการฉีดเป็นไม่ต้องการฉีด จะเห็นว่าในช่วงเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มที่เปลี่ยนใจจากต้องการฉีดเป็นไม่
ต้องการฉีดมีประมาณ 20.3% และกลุ่มทีเ่ปลี่ยนใจจากเดิมที่ไม่ต้องการฉีดเป็นต้องการฉีดมีอยู่ 29.4% 
(จำนวนตัวอย่าง 51,318 ราย) แต่สัดส่วนดังกล่าวเปลี่ยนไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2564 ที่พบว่า กลุ่มที่เปลี่ยน
ใจจากต้องการฉีดเป็นไม่ต้องการฉีดมีเพียงประมาณ 9.2% และกลุ่มที่เปลี่ยนใจจากเดิมที่ไม่ต้องการฉีดเป็น
ต้องการฉีดมีอยู่ 18.0% (จำนวนตัวอย่าง 33,161 ราย) (ภาพที ่5) 
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วนัท่ี

ขอ้มลูในสื่อต่าง ๆ ไมม่ผีล
ต่อการเปลีย่นใจ

เปลีย่นใจจากเดมิที่
ตอ้งการฉีด เป็นไม่
ตอ้งการฉีด



24 

 

 

 

ภาพที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดในสื่อต่าง ๆ  เกี่ยวกับวัคซีน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กับการเปลี่ยนแปลง 
การ ตัดสินใจฉีดวัคซีน 

ช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19 
การรับข้อมูลข่าวสารเรื่องโควิด 19 ของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากแหล่งที่แตกต่างกัน โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลจาก โทรทัศน์ ประมาณ 65%- 75% และใกล้เคียงกันคือการรับข้อมูลจาก สื่อ
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก ที่มีมากประมาณ 63%- 74% รองลงมาคือ อาสาสมัคร
หมู่บ้าน ที่มีการรับรู้อยู่ประมาณ 56%- 70% แล้วแต่รอบการสำรวจ สำหรับประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทาง
ราชการ เข้าถึงการรับรู้ของประชาชนประมาณ 30% ซึ่งใกล้เคียงกับการได้รับข้อมูลจาก เพื่อน ญาติ และ
ครอบครัว สำหรับสื่อที่ประชาชนรับรู้น้อยที่สุดคือ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 8) 
 
 
 

ตารางที ่8 ช่องทางท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับข้อมูลเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 และวัคซีนโควิด 19 

วันท่ี 18-30 เม.ย.64 1-15 พ.ค.64 16-31พ.ค. 64 1-15 มิ.ย. 64 
จำนวนตัวอย่าง 51,439 30,067 25,265 33,161 

โทรทัศน ์ 76.5% 65.6% 74.3% 74.2% 
อสม. 62.2% 56.4% 60.2% 69.8% 
สื่อออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก อื่นๆ) 71.0% 63.0% 74.0% 64.7% 
ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 35.5% 26.7% 30.2% 28.2% 
เพื่อน ญาติ ครอบครัว 24.2% 17.2% 24.7% 27.0% 
วิทยุ 17.6% 12.0% 16.9% 18.0% 
หนังสือพิมพ ์ 12.8% 8.0% 11.4% 13.5% 
อื่นๆ 1.1% 0.8% 0.8% 0.5% 

 

ประชาชนยินดีใชแ้อปพลิเคชันติดตามผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนเท่าใด 
ในช่วงที่เริ่มฉีดวัคซีนมีการนำแอปพลิเคชันมาใช้ในการติดตามผลอันไม่พึงประสงค์จากฉีดวัคซีน ซึ่ง

ประชาชนจำเป็นต้องลงแอปพลิเคชั่นใหม่ โดยประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนรายละเอียดส่วนบุคคลและ
ติดตามอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน จากผลสำรวจวันที่ ในรอบการสำรวจวันที่  15-28 กุมภาพันธ์ 
2564 ผู้ตอบแบบสอบถาม 64,508 ราย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยินดีในการใช้แอปพลิเคชั่นในการติดตาม
ข้อมูล คิดเป็น 80.8% ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

 

80.8%

3.6%
15.6%

ยนิดี
ไม่ยนิดี
ไม่แน่ใจ
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ภาพที ่6 ความยินดีในการใช้แอปพลิเคชันติดตามผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน ผู้ตอบแบบสอบถาม 64,508 ราย 

ผลของวัคซีนกับสภาวะเศรษฐกิจไทยและแนวทางการฉีดวัคซีน 
ในการสำรวจระหว่างวันที่ 1–15 เม.ย. 64 จำนวนตัวอย่าง 33,223 ราย ประชาชนกว่า 82.6% เชื่อว่าการฉีด
วัคซีนจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงได้ โดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยลด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยได้ (96.8%) ลดภาระงบประมาณในการกักกันผู้ติดเชื้อและ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19 (38.1%) และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นได้ (29.5%) และเห็นด้วยกับ
การให้กลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนก่อน (43.4%) (รายละเอียดดังรูปที่ 6) โดย 74.3% เห็นว่าฉีดวัคซีนโควิด 19 
ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่มีการระบาดก่อน รองลงมาคือ ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายก่อน จึงค่อยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจ (30.8%) และมีจำนวน
ถึง 20.6% ท่ีเห็นว่าควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพ้ืนที่ระบาดก่อน  
 

 
ภาพที่ 7 ความเห็นเรื่องการเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนก่อน ผู้ตอบแบบสอบถาม 33,223  ราย 

ยี่ห้อวัคซีนและความเข้าใจของประชาชน 
ในรอบการสำรวจวันที่ 1-15 พ.ค. 2564 จำนวนตัวอย่าง 30,067 ราย พบว่าประชาชนหนึ่งในสี่

ต้องการฉีดวัคซีนยี่ห้อใดก็ได้ และ 22.7% ไม่ต้องการฉีดวัคซีนเลย และหากเป็นยี่ห้อวัคซีนพบว่าต้องการฉีด
ว ัคซีนของบริษัท Sinovac และ Pfizer-BioNTech ในระดับที่ใกล้เคียงกันคือ 15.5% และ 15.6% ซึ่งในเวลา
ดังกล่าวประเทศไทยยังไม่มีการนำเข้าวัคซีนของบริษัท และ Pfizer-BioNTech สำหรับความต้องการฉีดวัคซีน
จากบริษัท AstraZeneca มีประมาณ 12.5% ดังแสดงในรูปที่ 7 สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าจะไม่ฉีด
วัคซีนใดเลยอยู่ในเขตสุขภาพที่ 8 ทั้งสิ้น 30.8%, เขตสุขภาพท่ี 2 อยู่ 30.4% และ เขตสุขภาพท่ี 12, 10, และ 
1 อยู่ 26.7%, 26.6%, และ 25.0% ตามลำดับ โดยประชาชน 22.7% คิดว่าวัคซีน Sinovac มีความเสี่ยงที่จะ
ทำให้เกิดภาวะคล้ายอัมพฤกษ์/ อัมพฤกษ์ชั่วคราว  (ภาพที ่8) 

 
 

เชิญชวนคนไทยทุกคน
ที่ไม่มีข้อห้ามให้ไปรับ
วัคซีน (รวมถึงรับจาก

ภาคเอกชน)
25.8%

เชิญชวนคนไทยทุกคน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้

ไปรับวัคซีน
43.4%

ไม่ต้องเชิญชวน ให้
เป็นไปตามความ

ต้องการของบุคคล
15.4%

ไม่แน่ใจ/ไม่มีความเหน็
15.4%
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ภาพที่ 8 ยี่ห้อวัคซีนและความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถาม 30,067 ราย 

ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีน 
ประชาชนในต่างจังหวัดทราบลงทะเบียนวัคซีนจาก 4 แหล่งหลัก คือ ผ่าน อสม. (71.7%), รพ.สต. (71.4%) 
ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม (52.5%) และโรงพยาบาลใกล้บ้าน (45.0%) สำหรับช่องทางอื่นที ่สามารถ
ลงทะเบียนได้มักเป็นช่องทางที่เปิดสำหรับกลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น เครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ หรือ www.ไทยร่วมใจ.com จึงมีการรับรู้ในระดับค่อนข้างต่ำ (สำรวจระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. 
64 จำนวนตัวอย่าง 33,161 ราย) (ภาพที ่9) 

 
ภาพที่ 9 ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนของประชาชน 

การตัดสินใจรับวัคซีนเข็มที่ 2  

Sinovac 
15.5%

Astra Zeneca
12.5%

Pfizer-BioNTech 
15.6%

Moderna
2.6%

Johnson & Johnson 
4.8%

Sputnik V
1.4%

วคัซนีใดกไ็ด้
25.0%

ไม่ฉีดวคัซนีใดเลย
22.7%

71.7%

71.4%

52.5%

45.0%

11.3%

8.6%

6.5%

6.3%

5.8%
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อสม. 

รพ.สต. 

หมอพรอ้ม

โรงพยาบาลใกลบ้้าน

เป๋าตงั

7-11, แฟมมลิ ีมารท์, ทอ็ปส ์เดลี,่ มนิิ บิก๊ซี

แอปพลเิคชัน่ นนทพ์รอ้ม

www.ไทยร่วมใจ.com

AIS, Dtac, True และ TOT
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ในรอบการสำรวจวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ผู้ตอบแบบสอบถาม 24,099 ราย พบว่ากลุ่มที่ได้รับ
วัคซีน 1 เข็มมีทั้งสิ ้น 27.6% ซึ่งในจำนวนดังกล่าวได้รับวัคซีนของบริษัท AstraZeneca 79.3%, Sinovac 
16.7% และ Sinopharm 4.0% ในจำนวนดังกล่าว 96.8% ต้องการรับวัคซีนเข็มที่ 2 แต่กลุ่มที่ไม่ต้องการรับ
วัคซีนเข็มที่สองมีเหตุผลหลักคือต้องการข้อมูลมากขึ้น  (38.9%) และไม่มั ่นใจในระบบบริหารและติดตาม 
(33.8%) มีเพียง 14.4% ที่ระบุว่าต้องการฉีดวัคซีนของบริษัทอ่ืน (ภาพที ่10) 

 
ภาพที่ 10 การได้รับวัคซีนของประชาชนในช่วง 1-15 ก.ค. 64 ผู้ตอบแบบสอบถาม 24,099 ราย 

 

ผลกระทบของโควิด 19 กับสถานภาพทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2564 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2563 
ในรอบการสำรวจวันที ่ 16-31 มีนาคม 2564 ผู ้ตอบแบบสอบถาม 49,048 ราย พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ลดลง (67.6%) และมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น (57.5%) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563  
ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับทรัพย์สินที่ลดลง (35.6%) และหนี้สินที่เพ่ิมข้ึน (47.3%) ดังแสดงในภาพที่ 11 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 ผลกระทบของโควิด 19 กับสถานภาพทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2564 เม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2563 

มาตรการในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนค่อนข้างมีจำนวนผู้ติดเชื้อเกินหลัก

หมื่นรายต่อวันทำให้ระบบสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่สามารถจัดการได้ จึงมีผู้ติดเชื้อส่วน
หนึ่งที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในรอบการสำรวจวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ผู้ตอบแบบสอบถาม 24,099 ราย 

ยงัไม่ไดร้บั
49.5%

ไดร้บั1เขม็
27.6%

ไดร้บั2เขม็
22.9%
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ระบุว่าจังหวัดของตนเองมีระบบเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนที่เสี่ยงมากถึง 93.6% โดยมาตรการที่มีการ
ดำเนินการมากที่สุดคือ ให้รายงานตัวต่อผู้รับผิดชอบในท้องที่ทันทีที่เข้ามาให้พื้นที่ (94.7%) รองลงมาคือให้มี
การแยกกักตัวในบ้าน (48.6%) หรือแยกกักตัวในพ้ืนที่ที่จังหวัดจัดสรรให้ (48.5%) (ภาพที่ 12)  

 
ภาพที่ 12 มาตรการในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงท่ีมีการดำเนินการ 

 

การดำเนินการตามมาตรการเชิงสังคมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 
ในรอบการสำรวจวันที ่ 1-15 สิงหาคม 2564 ผู ้ตอบแบบสอบถาม 17,796 ราย พบว่ามี 56.5% 

ปรับตัวโดยไปซื้อตลาด ร้านสะดวกซ้ือ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการปรับตัวที่มาก
ที่สุด สำหรับการปรับตัวรูปแบบอื่นประกอบด้วย การสั่งอาหารหรือของออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน (27.2%)  
ซื้อของจากรถขายของหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาขายถึงหน้าบ้าน (24.7%) ม ีบุคคลนอกบ้านส่งอาหารและของ
ใช้จำเป็นถึงบ้านเป็นประจำ (21.8%) อย่างไรก็ตาม 19.4% ยังไปซื้อของที่ตลาด ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์
เก็ตอยู่มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (ภาพที่ 13) 

 
ภาพที่ 13 การปรับตัวเรื่องการซื้อของใช้จำเป็นในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19  

การปรับตัวของประชาชนในมิติของการทำงานพบว่ามีถึง 32.0% ท ี่ยังต้องไปทำงานตามปกติ ในรอบการ
สำรวจวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 ที่มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 17,796 ราย และมี 18.2% ที่ทำงานจาก
บ้านทุกวัน ส่วนกลุ่มที่ทำงานจากบ้านเป็นบางวันหรือบางสัปดาห์มีทั้งสิ้น 16.3% อย่างไรก็ตามกลุ่มที่หยุด
ทำงานชั่วคราวและออกจากงานถาวร มี 17.0% และ 4.2% ตามลำดับ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ใหร้ายงานตวัตอ่ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้ าชุมชน หรอื อสม ทนัททีีเ่ขา้มาใน
พืน้ที่

ใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งมกีารแยกกนัตวัในบา้น

ใหผู้ท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งมกีารแยกกนัตวัในสถานทีท่ีจ่งัหวดั
จดัสรรให้

ใหผู้ท้ ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งเขา้ตรวจหาเชือ้โควดิ 19 ที่ รพ ทนัที

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ตวัทา่นหรอืบุคคลในบา้น ไปซือ้ทีต่ลาด/รา้นสะดวกซือ้/ซุปเปอรม์าร…์

สัง่อาหารหรอืของใชอ้อนไลน์ใหม้าสง่ทีบ่า้น

ซือ้จากรถขายของหรอืพอ่คา้แมค่า้ทีเ่ขา้มาขายถงึหน้าบา้น

มบุีคคลนอกบา้น (เช่น ญาต ิเพือ่น ฯลฯ) สง่อาหารและของใชจ้ าเป็น…

ตวัทา่นหรอืบุคคลในบา้น ไปซือ้ทีต่ลาด/รา้นสะดวกซือ้/ซุปเปอรม์าร…์

ใชบ้รกิาร drive thru
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ภาพที่ 14 การปรับตัวเรื่องการทำงานจากที่บ้านในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด 19 ผู้ตอบแบบสอบถาม 
17,796 ราย 

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 มาตรการของรัฐบาลกำหนดให้ปิดแหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ 
และบ่อนในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ที่พบว่ามีการลักลอบเปิด 
แหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ บ่อน  ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ชลบุรี, นครนายก, นครปฐม, 
นครราชสีมา, ปัตตานี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สมุทรปราการ, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง 
(สำรวจระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค. 64 จำนวน 17,796 ราย)  

 
ภาพที่ 15 พื้นที่ท่ีพบว่ามีการลักลอบเปิด แหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ บ่อน ผู้ตอบแบบสอบถาม 17,796 ราย 

 

การนำข้อมูลการสำรวจไปใช้ในการขับเคลื่อนโยบาย 
โครงการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจด้วยสถิติเชิงพรรณาในระดับเขตและระดับจังหวัด ผลจาก

การสำรวจดังทางพื ้นที่ได้มีการนำเสนอในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center: EOC) ในระดับจังหวัด โดยนำเสนอผลสำรวจพฤติกรรมในการป้องกัน 
โควิด 19 ของประชาชนในจังหวัด และความเห็นต่อมาตรการต่างๆ เช่น ทัศนคติของผู้ที่ไม่ต้องการรับวัคซีน  
เป็นต้น ผลัดเปลี่ยนกับการนำเสนอผลจากการสำรวจของอนามัยโพลล์ ซึ่งเป็นแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ

ไปทํางานตามปกติ 
32.0%

เหลื่อมเวลาทํางาน  (เช่น เข้า 
7.00-15.00, 8.00-16.00, 

9.00-17.00)…

ทํางานจากบ้านเป็นบางวัน
หรือบางสัปดาห์ 

16.3%

ทํางานจากบ้านทุกวัน
18.2%

หยุดทํางานชั่วคราว
17.0%

ออกจากงานถาวร
4.2%

อื่น ๆ
8.6%

พบเห็น/ทราบ
ว่ามี
7.0%

ไม่พบเห็น
71.0%

ไม่ทราบ
22.0%
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ของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด 19 ของกรมอนามัย เปรียบเทียบผลการสำรวจและศึกษาแนวโน้มเพ่ือ
นำประเด็นไปปรับเป็นนโยบายและการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเข้าใจมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 การ นำข ้ อม ู ลการ
สำรวจไปใช้ใน การขับเคลื ่อน
โยบาย
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7. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1) ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นประโยชน์ในด้านการเฝ้าระวังและปรับมาตรการผ่อนปรนให้เหมาะสม

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และพฤติกรรมของประชาชนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการระบาด 

2) ผลงานวิจัยได้รับการสื่อสารไปยังผู้กำหนดนโยบายและมีการวิเคราะห์ผลที่เปลี่ ยนแปลงไปตามการ
ประกาศนโยบาย เพ่ือให้ทันต่อการประเมินสถานการณ์มากที่สุด 

3) ผลการวิจัยถูกนำไปจัดทำเป็นสื่อสาธารณะที่เข้าใจง่ายสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงให้คำแนะนำถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิต หรือทำ
กิจกรรมในสถานที่ท่ีได้รับการผ่อนปรน 

 
 

ภาพที่ 17 สื่อสาธารณะสำหรับเผยแพร่ประชาชน
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แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สอง 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 15- 28 ก.พ. 64  

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และติดตามการปฏิบัตตินของประชาชนในการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกทีส่อง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อมาตรการการป้องกันโรค โควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ (ข้ามไปข้อ 3) 
• ไม่แน่ใจ (ข้ามไปข้อ 3) 

2. ท่านมีความเห็นต่อวัคซีนโควดิ 19 ในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด เมือ่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 2 หมายถึง เฉยๆ, 3 หมายถึง 
ไม่เห็นด้วย  

ความเห็นต่อวัคซีนโควิด 19  1 2 3 
1. วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภยั    
2. วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง    
3. วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรคโควิด 19     

3. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 ด้วยเหตุผลใด เมื่อ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 2 หมายถึง เฉยๆ, 3 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้ท่านรับวัคซีนโควิด 19  1 2 3 

1. ท่านจะรับวัคซีนหากผู้นำ ประเทศเข้ารับวัคซีน    
2. ท่านจะรับวัคซีนหาก บุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านนับถือเข้ารับวัคซีน    
3. ท่านจะรับวัคซีนหาก ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทเข้ารบัวัคซีน    
4. ท่านมั่นใจและยินดีรับวัคซีนโดยไม่เกี่ยวโยงกับบุคคลอื่น    

4. ท่านไม่ยินดรีับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ด้วยเหตุผลใด และในระดับใด เมื่อ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 2 หมายถึง เฉยๆ, 3 
หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้ท่านไม่รับวัคซีนโควิด 19 1 2 3 
1. ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสีย่งท่ีจะเสียชีวิตหรือป่วยอย่างรุนแรง    
2. คิดว่าเมื่อป่วยแล้วสามารถรักษาได้ จึงไม่กังวลที่จะติดเชื้อ    
3. มั่นใจว่าป้องกันตัวเองเพียงพออยู่แล้ว    
4. ไม่คิดว่าจะมีการระบาดในพื้นที่อีกแล้ว    
5. ไม่เช่ือว่าวัคซีนสามารถป้องกันโรคโควิดได ้    
6. คิดว่าวัคซีนยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ     
7. คิดว่าผลข้างเคียงจากการรับวัคซนีโควิดมีมากกว่าประโยชน ์    
8. การรับวัคซีนขัดกับความเชื่อส่วนตัว    
9. ท่านได้รับข้อมลูเกีย่วกับผลข้างเคยีงรุนแรงของการฉีดวัคซีนในต่างประเทศมากข้ึน    
10. ไม่สะดวกในการเดินทางไปรับวัคซนี    
11. กังวลว่าอาจมีส่วนผสมหรือผิดต่อหลักการทางศาสนา    

ส่วนที่ 2  ความเห็นของท่านต่อมาตรการวัคซีนโควิด 19 
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5. กระทรวงสาธารณสุขจะใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือติดตามผลข้างเคยีงหลังการฉีดวัคซีน หากท่านฉีดวัคซนีแล้ว ท่านยินดีให้ข้อมูล
กรณีท่านมีอาการข้างเคียงหรือไม ่

• ยินด ี
• ไม่ยินด ี
• ไม่แน่ใจ 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
6. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปรว่มการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานประชุม 
การเรยีนการสอนต่อหน้า) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

7. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากทา่นเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
8. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรอืออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไร 

 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
8.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้านหรือ
อยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

8.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

8.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
8.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
8.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
9. อายุของท่าน  _____   ปี * 
10. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• อื่นๆ 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

11. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
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• ปริญญาโทและสูงกว่า 
12. อาชีพของท่าน * 

• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน
โรงพยาบาล) 

• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

13. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สอง 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 มี.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 และติดตามการปฏิบัตตินของประชาชนในการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่สอง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อมาตรการการป้องกันโรค โควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ (ข้ามไปข้อ 3) 
• ไม่แน่ใจ (ข้ามไปข้อ 3) 

2. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 (1 หมายถึง ไม่เหน็ด้วย, 2 หมายถึง เห็นด้วยเล็กนอ้ย, 3 หมายถึง เฉยๆ, 4 
หมายถึง เห็นด้วย, 5 หมายถึง เหน็ด้วยมาก)  

ความคิดเห็น 1 2 3 4 5 
1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิเช้ือ ป้องกันการแพร่

ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   
     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      

 
ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในสื่อต่าง ๆ ใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่าน  

ข้อ คำถาม คำตอบ 
1 ท่านเคยได้รับข้อมลูว่า “ผู้ที่ฉีดวัคซีน

โควิด19 แล้ว จะไม่มีโอกาสตดิเช้ือโรค
โควิด19 อีกในอนาคต”หรือไม ่

• ไม่เคยไดร้ับ 
• เคยได้รับ 
• ไม่แน่ใจ 

 ท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม ่ • จริง  
• ไม่จริง 
• ไม่แน่ใจ 

นำเสนอ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

ข้อความนี้ เป็นข้อความ “เท็จ” ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดโรค และอาจจะป่วยได้ แต่อย่างไรก็ตาม
วัคซีนทำให้อาการป่วยลดลง ไม่รนุแรง และป้องกันการเสียชีวิตได้ 
ดังนั้นจึงยังต้องปฏิบัติตนแบบวิถีชีวิตใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ลา้งมือ 
และกำหนดระยะห่างของบุคคล และสังคมต่อไป อ้างอิง: ไทยรูสู้้โควดิ / 
กรมควบคุมโรค 
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
2 ท่านเคยได้รับข้อมลูว่า  “หลังฉีด

วัคซีนแล้วให้รอดผูลข้างเคียงก่อน ผู้มี
อาการแพ้อยา่งรุนแรงจะแสดงอาการ
ในช่วง 30 นาทีหลังรับวัคซีน” หรอืไม ่

• ไม่เคยไดร้ับ 
• เคยได้รับ 
• ไม่แน่ใจ 

 ท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม ่ • จริง  
• ไม่จริง 
• ไม่แน่ใจ 

นำเสนอ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

ข้อความนี้ เป็นข้อความ “จริง” ภาวะการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง มโีอกาสเกดิขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งเกิดจาก
ร่างกายของผู้รับวัคซีนเกิดการตอบสนองผิดปกตติ่อวัคซีน ทำให้เกดิ
อาการผื่นข้ึน หายใจลำบาก ความดันโลหติต่ำ ชีพจรเร็ว ภาวะดังกลา่ว
จัดเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรีบด่วน ส่วนใหญผู่้ป่วยจะ
แสดงอาการตั้งแต่ 5-10 นาทแีรกหลังไดร้ับวัคซีน ซึ่งถ้าได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงที ผู้ป่วยจะมีอาการดขีึ้นอย่างรวดเร็วและหายเป็นปกตไิด้ 
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผูร้ับวัคซีนทุกคนจึงต้องอยู่สังเกตอาการใน
โรงพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที อ้างอิง : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ 
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 ท่านเคยได้รับข้อมลูว่า “วัคซีนท่ีจะฉีด
ในประเทศไทยต้องผ่านการขึ้น
ทะเบียนจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ”
หรือไม ่

• ไม่เคยไดร้ับ 
• เคยได้รับ 
• ไม่แน่ใจ 

 ท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม ่ • จริง  
• ไม่จริง 
• ไม่แน่ใจ 

นำเสนอ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

ข้อความนี้ เป็นข้อความ “เท็จ” วัคซีนต้องไดร้ับการอนุมตัิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับประกันว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมรีูปแบบการอนมุัติขึน้
ทะเบียนอย่างมีเง่ือนไขพิเศษสำหรับกรณีที่มีโรคร้ายแรงหรือภยัฉุกเฉิน  
อ้างอิง: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

4 ท่านเคยได้รับข้อมลูว่าว่า  “กระทรวง
สาธารณสุขเจรจาจัดหาวัคซีนโควดิ19 
จากผู้จำหน่ายมากกว่า 1 แหล่ง ไม่ได้
มีการเจาะจงทำความร่วมมือเฉพาะกับ
ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเท่านั้น”หรือไม ่

• ไม่เคยไดร้ับ 
• เคยได้รับ 
• ไม่แน่ใจ 

 ท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม ่ • จริง  
• ไม่จริง 
• ไม่แน่ใจ 

นำเสนอ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

ข้อความนี้ เป็นข้อความ “จริง” ปัจจุบัน รัฐบาลจองซื้อวัคซีนกับสองบริษัท คือ บริษัท แอสตราเซเนกา
และซิโนแวค ซึ่งเป็นข้อตกลงในช่วงแรก โดยที่จะมีข้อมูลพิจารณาการ
จองซื้อวัคซีนท่ีประเทศไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงท้ังในเรื่องความ
ปลอดภัย ประสิทธิผลในการป้องกัน การบริหารจัดการวัคซีนบางชนิดที่
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ข้อ คำถาม คำตอบ 
ต้องดูแลเป็นพิเศษและอาจเป็นภาระต่อการทำงานของเจ้าหน้าท่ี โดย
ไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะทำความรว่มมือเฉพาะกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง 
อ้างอิง: รัฐบาลไทยและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

5 ท่านเคยได้รับข้อมลูว่า “กลุ่มผู้
ให้บริการสุขภาพ ผูสู้งอายุ และผูท้ี่มี
โรคประจำตัวท่ีเสี่ยงต่อการตดิเช้ือเป็น
กลุ่มที่อยู่ในแผนการได้รับวัคซีนก่อน
กลุ่มอื่นๆ”หรือไม ่

• ไม่เคยไดร้ับ 
• เคยได้รับ 
• ไม่แน่ใจ 

 ท่านคิดว่าข้อมูลนี้เป็นจริงหรือไม ่ • จริง  
• ไม่จริง 
• ไม่แน่ใจ 

นำเสนอ
ข้อมูลที่
ถูกต้อง 

ข้อความนี้ เป็นข้อความ “จริง” แผนการกระจายวัคซีนแบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกซึ่งเป็นระยะ
เร่งด่วนจะให้บริการวัคซีนในพ้ืนท่ีระบาดแก่ บุคลากรการแพทย์และ
สาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าท่ีซึ่งอาจสัมผัสผู้ป่วย /ผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึน
ไป /ผู้ทีม่ีโรคประจำตัวตามเกณฑท์ี่กำหนด (ภายใต้ดลุยพินิจของแพทย์) 
โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรงั โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง 
อ้างอิง: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีน ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ ตัดสินใจฉีด
วัคซีนของท่าน อย่างไร   

• เปลี่ยนใจจากเดิมทีต่้องการฉีด เปน็ไม่ต้องการฉดี  
• เปลี่ยนใจจากเดิมทีไ่ม่ต้องการฉีด เป็นต้องการฉีด  
• ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ไม่มผีลต่อการเปลี่ยนใจ  
• ไม่แน่ใจ  

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
6. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปรว่มการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานประชุม 
การเรยีนการสอนต่อหน้า) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

7. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากทา่นเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
8. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรอืออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไร 
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 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
8.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้านหรือ
อยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

8.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

8.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
8.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
8.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
9. อายุของท่าน  _____   ปี * 
10. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• อื่นๆ 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

11. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

12. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

13. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สอง 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 16-31 มี.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สอง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

2. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

3. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กิโลกรมั/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

4. ท่านอายุเกิน 60 ปีหรือไม ่
• อายุน้อยกว่า 60 ปี 
• อายุมากกว่า 60 ปี 

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 (1 หมายถึง ไม่เหน็ด้วย, 2 หมายถึง เห็นด้วยเล็กนอ้ย, 3 หมายถึง เฉยๆ, 4 
หมายถึง เห็นด้วย, 5 หมายถึง เหน็ด้วยมาก)  

ความคิดเห็น 1 2 3 4 5 
1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิเช้ือ ป้องกันการแพร่

ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   
     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      

6. ประชากรกลุม่ใดที่ควรได้รับวัคซีนโควิด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี  
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• ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน หัวใจ สมอง ไต ปอด มะเร็ง  และอ้วน  
• ไม่มีข้อถูก  

ส่วนที่ 2  ผลกระทบของโควิด 19 กับสถานภาพทางเศรษฐกิจของท่าน 
7. ผลกระทบของโควิด 19 กับ สถานภาพทางเศรษฐกิจของท่านเปน็อย่างไร 
 มากขึ้น เท่าเดิม น้อยลง 
รายได้ของท่านในปี พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรายได้ในปี พ.ศ. 2563    
รายจ่ายของท่านในปี พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับรายจ่ายในปี พ.ศ. 2563    
หนี้สินของท่านในปี พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหน้ีสินในปี พ.ศ. 2563    
ทรัพย์สินของท่านในปี พ.ศ. 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหน้ีสินในปี พ.ศ. 2563    

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
8. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปรว่มการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานประชุม 
การเรยีนการสอนต่อหน้า) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

9. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากทา่นเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
10. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอยา่งไร 
 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
10.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่กับคน
อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

10.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่กับคนอ่ืน
ที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

10.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
10.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
10.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
11. อายุของท่าน  _____   ปี * 
12. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• อื่นๆ/ไม่ประสงค์ระบ ุ

13. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
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• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

14. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

15. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันท่ีตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สอง 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 เม.ย. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สอง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

2. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

3. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

ส่วนที่ 2  การฉีดวัคซีนโควิด 19 กับการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ 
4. ท่านคิดว่าการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างครอบคลุมส่งผลอยา่งไรตอ่ประเทศไทย (ตอบไดม้ากกว่าหนึ่งข้อ) 

• ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยได ้
• ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศใหด้ีขึ้นได้  
• ลดภาระงบประมาณในการกักกันผู้ติดเชื้อและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด 19  
• การฉีดวัคซีนโควิด 19 ไมส่่งผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและการควบคุมโรค  

5. ท่านคิดเห็นอย่างไรในการเชิญชวนคนไทยไปฉีดวัคซีนโควิด 19  
• เชญิชวนคนไทยทุกคนท่ีไมม่ีข้อห้ามให้ไปรับวัคซีนโควิด 19 (รวมถึงการไปรับวัคซีนเองจากภาคเอกชน) 
• เชิญชวนคนไทยทุกคนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายใหไ้ปรับวัคซีนโควิด 19 
• ไม่ต้องเชิญชวน ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละคน 
• ไม่แน่ใจ/ไมม่ีความเห็น 

6. หากประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด 19 จำนวนมากขึ้น ท่านเห็นดว้ยกับแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ข้อใด (ตอบได้มากกว่า
หนึ่งข้อ) 

• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือพ้ืนท่ีมีการระบาด 
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• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจก่อนพื้นที่อ่ืน  
• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมทกุกลุ่มเป้าหมายก่อน จึงค่อยฉีดใหก้ับประชาชนในพ้ืนท่ีท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจ 
• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ระบาด 
• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ใหก้ับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจ 
• ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนกลุ่มใดก่อนก็ได้  
• ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับกลุ่มที่สุขภาพแข็งแรงจนกว่าจะไดร้ับวัคซีนเพิ่มจนเพียงพอสำหรับทุกคน 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
7. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปรว่มการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานประชุม 
การเรยีนการสอนต่อหน้า) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

8. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากทา่นเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
9. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรอืออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไร 
 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
9.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้านหรือ
อยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

9.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

9.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
9.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
9.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
10. อายุของท่าน  _____   ปี * 
11. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• อื่นๆ 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

12. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
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• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

13. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

14. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 16-30 เม.ย. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สอง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) แล้วหรือไม ่

• ได้รับแล้ว (ข้ามไปข้อ 3) 
• ยังไม่ได้รับ  

2. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  
• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

3. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

4. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน 
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด 

1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   
     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความ

น่าเชื่อถือ” 
     

6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      
ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนในสื่อต่าง ๆ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  



51 

 

 

6. ท่านเคยไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้หรือไม ่
ความคิดเห็น เคยได้ยิน ไม่เคยไดย้ิน 

1. วัคซีนแอสตรา้เซเนกาไดร้ับการรบัรองว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ   
2. ในขณะนี้ ผู้ที่ต้องการฉดีสามารถจา่ยเงินเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนได้หากไม่ประสงคร์อคิว   
3. อาการไม่พึงประสงค์ เช่น อ่อนเพลีย ไข้ตำ่ คลื่นไส้ เป็นอาการที่มักพบได้ภายหลังฉีดวัคซีน   
4. ผู้ใดท่ีไดร้ับวัคซีนโควิด 19แล้ว ไมจ่ำเป็นต้องเว้นระยะหา่ง, ใส่หน้ากากและล้างมืออีกต่อไป   
5. วัคซีนซิโนแวคผา่นการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้วก่อนนำมา

กระจายให้ประชาชน 
  

7. ท่านคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม ่
ความคิดเห็น จริง เท็จ ไม่แน่ใจ 

1. วัคซีนแอสตรา้เซเนกาไดร้ับการรบัรองว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษ    
2. ในขณะนี้ ผู้ที่ต้องการฉดีสามารถจา่ยเงินเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนได้หากไม่ประสงคร์อคิว    
3. อาการไม่พึงประสงค์ เช่น อ่อนเพลีย ไข้ตำ่ คลื่นไส้ เป็นอาการที่มักพบได้ภายหลังฉีดวัคซีน    
4. ผู้ใดท่ีไดร้ับวัคซีนโควิด 19แล้ว ไมจ่ำเป็นต้องเว้นระยะหา่ง, ใส่หน้ากากและล้างมืออีกต่อไป    
5. วัคซีนซิโนแวคผา่นการตรวจสอบจากองค์การอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้วก่อนนำมากระจาย

ให้ประชาชน 
   

8. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัคซีนในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการตดัสินใจฉดี
วัคซีนของท่าน อย่างไร  

• ตั้งใจ “ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมลูในสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• ตั้งใจ “ไม่ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ไมม่ีผลต่อการเปลีย่นใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ต้องการฉีด เป็น ไม่ต้องการฉดี  
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ไม่ต้องการฉดี เป็น ต้องการฉีด  
• ไม่แน่ใจ 

9. ท่านได้รับข้อมลูเรื่องการป้องกันโรคโควดิ 19 และวัคซีน โควดิ 19 จากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โทรทัศน ์
• วิทยุ 
• หนังสือพิมพ ์
• สื่อ ออนไลน์ (เฟซบุค ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก อื่นๆ) 
• เพื่อน ญาติ ครอบครัว 
• อสม. 
• ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

10. ข้อมูลใดเกี่ยวกับวัคซีนโควดิใดที่มีผลต่อการเปลีย่นใจตัดสินใจฉดีวัคซีนของท่านมากที่สุด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• สถานการณ์โรคในพ้ืนท่ี 
• ปัจจัยเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ลักษณะการทำงาน การป้องกันตนเอง) 
• ประสิทธิภาพของวัคซีน 
• ความปลอดภัยของวัคซีน 
• อาการข้างเคียงของวัคซีน 
• ข้อห้ามในการรับวัคซีน 
• กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 
• ขั้นตอนการรับวัคซีน (เช่น การลงทะเบียน สถานท่ี ค่าใช้จ่าย) 
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• ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีน (เช่น การเดินทางข้ามพื้นที่ การทำงาน) 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
11. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปร่วมการรวมกลุม่กิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งาน
ประชุม การเรียนการสอนต่อหนา้) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

12. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้เดนิทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากท่านเดินทาง โปรดระบุเหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

13. ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้ไปยังสถานท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงหรือไม่ (เช่น สถานบันเทิง หรือสถานท่ีที่พบผู้ป่วย 
COVID-19) 

• ไป 
• ไม่ได้ไป 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
14. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอยา่งไร 

 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
14.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้าน
หรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

14.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

14.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
14.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
14.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
15. อายุของท่าน  _____   ปี * 
16. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• เพศหลากหลาย (LGBTQ+) 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

17. ท่านนับถือศาสนาใด 
• พุทธ 
• คริสต ์
• อิสลาม 
• ไม่มีศาสนา 
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• อื่นๆ ระบุ………………………. 
18. การศึกษาข้ันสูงสุด * 

• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

19. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

20. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

21. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 พ.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สอง  
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) แล้วหรือไม ่

• ได้รับแล้ว (ข้ามไปข้อ 3) 
• ยังไม่ได้รับ  

2. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  
• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

3. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

4. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

5. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน 
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด 

1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิ

เชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   
     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      

ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
6. ท่านคิดว่าวัคซีน Sinovac มีความเสีย่งท่ีจะทำให้เกิดภาวะคล้ายอัมพฤกษ์/ อัมพฤกษ์ช่ัวคราวหรือไม ่
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• ใช่ 
• ไม่ใช่ 
• ไม่แน่ใจ/ ไม่ทราบ 

7. หากท่านสามารถเลือกฉีดวคัซนีได้ ท่านจะเลือกฉีดวัคซีนใด (ตอบได้ข้อเดยีวเท่านั้น) 
• Sinovac ซิโนแวค 
• Astra Zeneca แอสตรา ซิเนกา 
• Pfizer-BioNTech ไฟเซอร์ ไบโอเอนเทค 
• Moderna โมเดริ์นนา 
• Johnson & Johnson จอห์นสัน แอนด์ จอห์สัน 
• Sputnik V สปุตนิค วี 
• วัคซีดใดก็ได ้
• ไม่ฉีดวัคซีนใดเลย 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ในสื่อต่าง ๆ ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มีผลต่อการเปลีย่นแปลงการตดัสินใจฉีดวัคซีนของท่าน อย่างไร  
• ตั้งใจ “ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมลูในสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• ตั้งใจ “ไม่ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ไมม่ีผลต่อการเปลีย่นใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ต้องการฉีด เป็น ไม่ต้องการฉดี  
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ไม่ต้องการฉดี เป็น ต้องการฉีด  
• ไม่แน่ใจ 

9. ท่านได้รับข้อมลูเรื่องการป้องกันโรคโควดิ 19 และวัคซีน โควดิ 19 และผลข้างเคียงจากแหล่งใด (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• โทรทัศน ์
• วิทยุ 
• หนังสือพิมพ ์
• สื่อ ออนไลน์ (เฟซบุค ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก อื่นๆ) 
• เพื่อน ญาติ ครอบครัว 
• อสม. 
• ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

10. ข้อมูลใดเกี่ยวกับวัคซีนโควดิใดที่มีผลต่อการเปลีย่นใจตัดสินใจฉดีวัคซีนของท่านมากที่สุด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• สถานการณ์โรคในพ้ืนท่ี 
• ปัจจัยเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ลักษณะการทำงาน การป้องกันตนเอง) 
• ประสิทธิภาพของวัคซีน 
• ความปลอดภัยของวัคซีน 
• อาการข้างเคียงของวัคซีน 
• ข้อห้ามในการรับวัคซีน 
• กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 
• ขั้นตอนการรับวัคซีน (เช่น การลงทะเบียน สถานท่ี ค่าใช้จ่าย) 
• ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีน (เช่น การเดินทางข้ามพื้นที่ การทำงาน) 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
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11. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปร่วมการรวมกลุม่กิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งาน
ประชุม การเรียนการสอนต่อหนา้) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

12. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้เดนิทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากท่านเดินทาง โปรดระบุเหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

13. ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมคีนรู้จักที่พบว่าเป็นโควดิ 19 และมีปัญหา ไม่สามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม/ 
Hospitel/ โรงพยาบาล หรือไม่  

• มี 
• ไม่ม ี

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
14. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอยา่งไร 

 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
14.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอ่ืนในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้าน
หรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

14.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

14.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
14.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
14.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
15. อายุของท่าน  _____   ปี * 
16. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

17. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

18. อาชีพของท่าน * 
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• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน
โรงพยาบาล) 

• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

19. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

20. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 16-31 พ.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) แล้วหรือไม ่

• ได้รับแล้ว  
• ยังไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 4) 

2. การฉีดวัคซีนของท่านผ่านการลงทะเบียนหมอพร้อมหรือไม่  
• ผ่านการลงทะเบียนหมอพร้อม 
• ไม่ผา่นการลงทะเบียนหมอพร้อม 

3. ประสบการณ์การลงทะเบียนหมอพร้อมของท่านเป็นเช่นไร  
• ไม่มีปญัหาในการลงทะเบียน สามารถลงทะเบยีนได้ในครั้งเดียว 
• มีปัญหาในการลงทะเบียน ไมส่ามารถลงทะเบยีนได้ในครั้งเดียว 
• ไม่เคยลงทะเบยีนผ่านหมอพร้อม 

4. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  
• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

5. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

6. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหติสูง โรคไขมันในเลอืดสูง) 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน 
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
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ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิ
เชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   

     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      

ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
8. ท่านเคยไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้หรือไม ่

ความคิดเห็น เคยได้
ยิน 

ไม่เคยได้
ยิน 

1. “หมอพร้อม” สามารถใช้จองคิวฉีดวัคซีนรวมถึงตดิตามอาการข้างเคียงท่ีอาจพบได้ และรับใบรับรอง
การฉีดวัคซีนผ่านแอป/ไลนไ์ด ้

  
2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ หญิงท่ีมีแผนตั้งครรภ์ และแม่ที่กำลังให้นมบตุร สามารถรับ

วัคซีนโควิด 19 ได้ โดยแจ้งแพทยก์่อนรับบริการ 
  

3. วัคซีนซิโนแวคทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ถาวร   
4. วัคซีนท่ีใช้ในประเทศไทย มีประสทิธิภาพต่ำในการลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อ   
5. หากเจ็บป่วยที่เกดิขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะไดร้ับการเยียวยาจาก สปสช.   

9. ท่านคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม ่
ความคิดเห็น จริง เท็จ ไม่แน่ใจ 

1. “หมอพร้อม” สามารถใช้จองคิวฉีดวัคซีนรวมถึงตดิตามอาการข้างเคียงท่ีอาจพบได้ และรับใบรับรอง
การฉีดวัคซีนผ่านแอป/ไลนไ์ดเ้ลยอีกด้วย 

   

2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ หญิงท่ีแผนตั้งครรภ์ และแม่ที่กำลังให้นมบุตร สามารถรับ
วัคซีนโควิด 19 ได้ โดยแจ้งแพทยก์่อนรับบริการ 

   

3. วัคซีนซิโนแวคทำให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ถาวร    
4. วัคซีนท่ีใช้ในประเทศไทย มีประสทิธิภาพต่ำในการลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อ    
5. หากเจ็บป่วยที่เกดิขึ้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะไดร้ับการเยียวยาจาก สปสช.    

 
 
 

Statement ข้อความเป็น Detail 
1. “หมอพร้อม” สามารถใช้จอง
คิวฉีดวัคซีนรวมถึงติดตามอาการ
ข้างเคียงที่อาจพบได้ และรับ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอป/
ไลน์ได้เลยอีกด้วย 

“จริง” “หมอพร้อม” สามารถใช้ลงทะเบยีนจองคิวฉีดวัคซีนได้ รวมถึงเลือก
โรงพยาบาลและเวลาที่ท่านสะดวกจะไปฉีดวคัซีนได้ หลังจากนั้น จะมี
ระบบตดิตามผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน และแจ้งวันนัดหมายเพือ่ฉีด
วัคซีนเข็มที่ 2 นอกจากนั้น ระบบหมอพร้อมยังสามารถออกเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนท่ีแสดงข้อมลูวัคซีนท่ีได้รับ เช่น บริษัทผู้ผลิตวัคซีน 
หมายเลขการผลติของวัคซีน และวันท่ีฉีดได้อีกด้วย 
Ref: https://bit.ly/3bpD5d6  

2. หญิงต้ังครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 
12 สัปดาห์ หญิงท่ีมีแผนตั้งครรภ์ 
และแม่ที่กำลังให้นมบุตร 

 “จริง” กรมอนามัยมีคำแนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีน สำหรบั
ช่วงเวลาที่แนะนำให้ฉีดวัคซีนคือช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป 
และแนะนำให้ฉดีวัคซีนซโินแวคกอ่น เนื่องจากผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว 

https://bit.ly/3bpD5d6
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สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ 
โดยแจ้งแพทย์ก่อนรับบริการ 

สำหรับหญิงท่ีวางแผนจะตั้งครรภแ์ละหญิงให้นมบุตร สามารถรับการฉีด
วัคซีนได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
Ref: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/157490 

3. วัคซีนซิโนแวคทำให้เกิดภาวะ
อัมพฤกษ์ถาวร 

 “เท็จ” คณะผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์พบว่าอาการคล้ายอัมพฤกษ์เป็นผลข้างเคียงจาก
ความวิตกกังวล ส่งผลให้เกดิอาการทางกายคล้ายหลอดเลือดตีบได้ ซึ่งผู้ที่
มีอาการทุกคนนั้นหายเป็นปกตภิายใน 1-3 วัน และผลการสแกนสมอง
ปกติ  
Ref: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157441/ 

4. วัคซีนที่ใช้ในประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพต่ำในการลดความ
รุนแรงและลดการเสียชีวิต
หลังจากติดเชื้อ 

 “เท็จ” วัคซีนท้ังซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้ามีความปลอดภัยและสามารถ
ป้องกันการเสียชีวิตและป่วยหนักได้ใกล้เคียงกันท้ังคู่และในอนาคตวคัซีน
ยี่ห้อต่าง ๆ ที่ไดร้ับการขึ้นทะเบียนให้ใช้ฉุกเฉินต่างก็มีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการลงทะเบียน  
Ref: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157782/  

5. หากเจ็บป่วยหลังฉีดวัคซีนโค
วิด 19 จะได้รับการเยียวยาจาก 
สปสช. 

 “จริง” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสขุ จะ
จ่ายเงินชดเชยเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นหากประชาชนได้รับความเสียหาย
จากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 แบ่งเป็น ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 
4 แสนบาท เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และบาดเจ็บ/
เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท 
Ref: https://www.nhso.go.th/news/3070  

10. ท่านได้รับข้อมูลเรื่องการป้องกันโรคโควดิ 19 และวัคซีน โควดิ 19 และผลข้างเคียงจากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โทรทัศน ์
• วิทยุ 
• หนังสือพิมพ ์
• สื่อ ออนไลน์ (เฟซบุค ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก อื่นๆ) 
• เพื่อน ญาติ ครอบครัว 
• อสม. 
• ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

11. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควดิ 19 ในสื่อต่าง ๆ ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มีผลต่อการเปลีย่นแปลงการตัดสินใจฉดีวัคซีนของท่าน อย่างไร  
• ตั้งใจ “ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมลูในสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนใจ  
• ตั้งใจ “ไม่ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ไมม่ีผลต่อการเปลีย่นใจ  
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ต้องการฉีด เป็น ไม่ต้องการฉดี  
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ไม่ต้องการฉดี เป็น ต้องการฉีด  

12. ข้อมูลใดเกี่ยวกับวัคซีนโควดิใดที่มีผลต่อการเปลีย่นใจตัดสินใจฉดีวัคซีนของท่านมากที่สุด (โปรดเลือกเพียง 3 ข้อ) 
• สถานการณ์โรคในพ้ืนท่ี 
• ปัจจัยเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ลักษณะการทำงาน การป้องกันตนเอง) 
• ประสิทธิภาพของวัคซีน 
• อาการข้างเคียงของวัคซีน 
• ข้อห้าม/ข้อควรระวังในการรับวัคซีน 
• กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 
• ขั้นตอนการรับวัคซีน (เช่น การลงทะเบียน สถานท่ี ค่าใช้จ่าย) 

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/157490
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157441/
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157782/
https://www.nhso.go.th/news/3070
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• ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีน (เช่น การเดินทางข้ามพื้นที่ การทำงาน) 
• นโยบายการจัดสรรวัคซีนของภาครัฐ เช่น การนำเข้าวัคซีน การกระจายวัคซีน 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
13. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปร่วมการรวมกลุม่กิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งาน
ประชุม การเรียนการสอนต่อหนา้) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

14. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้เดนิทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากท่านเดินทาง โปรดระบุเหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

15. ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมคีนรู้จักที่ติดเชื้อโควิด 19 และมีปญัหา ไมส่ามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม/ 
Hospitel/ โรงพยาบาล หรือไม่  

• มี 
• ไม่ม ี

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
16. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอยา่งไร 
 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
ระวังไม่อยู่ใกล้คนอ่ืนในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้านหรอือยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่กับ
คนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

ระวังไมเ่อามือจับหน้า จมูก ปาก    
ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
17. อายุของท่าน  _____   ปี * 
18. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

19. ท่านนับถือศาสนาใด 
• พุทธ 
• คริสต ์
• อิสลาม 
• ไม่มีศาสนา 
• อื่นๆ ระบุ………………………. 
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20. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

21. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

22. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

23. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 มิ.ย. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

2. ท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือยัง 
• ได้รับแล้ว 1 เข็ม 
• ได้รับแล้ว 2 เข็ม  
• ยังไม่ได้รับ  

3. ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนรนุแรงมีความโปร่งใส เช่ือถือได้ (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
และ 5 หมายถึง มากท่ีสดุ)  

• Scale 1-5 
4. ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของรัฐบาลเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่เสยีชีวิตจากวัคซีนมีความโปร่งใส เช่ือถือได้ (1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 

หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

5. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการตดิเช้ือโควิดเพยีงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

6. ท่านมีโรคประจำตัวเหล่านี้หรือไม ่(เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พ่ึงอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน 
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด 

1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
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ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
มากที่สุด 

2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิ
เชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค”   

     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
5. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความ

น่าเชื่อถือ” 
     

6. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      
ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
8. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านช่องทางใด (เลือกได้หลายข้อ) 

• Line OA หรือ แอปพลิเคชั่น หมอพร้อม 
• แอปพลิเคชั่น นนท์พร้อม 
• แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง 
• www.ไทยร่วมใจ.com  
• โรงพยาบาลใกล้บ้าน 
• รพ.สต. ใกลบ้้าน 
• อสม. ในหมู่บ้านของท่าน 
• 7-11, แฟมมิลี มาร์ท, ท็อปส์ เดลี่, มินิ บิ๊กซี 
• AIS, Dtac, True และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกดั (มหาชน)  
• อื่น ๆ โปรดระบ ุ

9. ท่านได้รับข้อมลูเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 และวัคซีน โควิด 19 และผลข้างเคียงจากแหล่งใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โทรทัศน ์
• วิทยุ 
• หนังสือพิมพ ์
• สื่อ ออนไลน์ (เฟซบุค ยูทูป ไลน์ ทวิตเตอร์ ติ๊กต่อก อื่นๆ) 
• เพื่อน ญาติ ครอบครัว 
• อสม. 
• ประกาศ สื่อสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 
• อื่นๆ ระบุ................................... 

10. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ในสือ่ต่าง ๆ ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสนิใจฉีดวัคซีนของท่าน อย่างไร  
• ตั้งใจ “ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมลูในสื่อต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• ตั้งใจ “ไม่ฉีด” อยู่แล้ว และข้อมูลในสื่อต่าง ๆ ไมม่ีผลต่อการเปลีย่นใจ (ข้ามไปข้อ 10) 
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ต้องการฉีด เป็น ไม่ต้องการฉดี  
• เปลี่ยนใจจากเดิมที่ ไม่ต้องการฉดี เป็น ต้องการฉีด  
• ไม่แน่ใจ 

11. ข้อมูลใดเกี่ยวกับวัคซีนโควิดใดทีม่ผีลต่อการเปลี่ยนใจตดัสินใจฉดีวัคซีนของท่านมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• สถานการณ์โรคในพ้ืนท่ี 
• ปัจจัยเกี่ยวกับตัวท่าน (เช่น ลักษณะการทำงาน การป้องกันตนเอง) 
• ประสิทธิภาพของวัคซีน 
• ความปลอดภัยของวัคซีน 
• อาการข้างเคียงของวัคซีน 

http://www.ไทยร่วมใจ.com/
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• ข้อห้ามในการรับวัคซีน 
• กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 
• ขั้นตอนการรับวัคซีน (เช่น การลงทะเบียน สถานท่ี ค่าใช้จ่าย) 
• ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีน (เช่น การเดินทางข้ามพื้นที่ การทำงาน) 

• อื่นๆ ระบุ................................... 
12. ท่านรู้จักคนรอบตัวท่ีได้รบัวัคซีนโควิด 19 แล้วมีผลข้างเคียงหรือไม ่

• รู้จัก 
• ไม่รู้จัก 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
13. ในสัปดาห์ที่ผา่นมา ท่านได้ไปร่วมการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งาน

ประชุม การเรียนการสอนต่อหนา้) 
• ไป 
• ไมได้ไป 

14. ในสัปดาห์ที่ผา่นมา ท่านได้เดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากท่านเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
15. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไร 
 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
15.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอ่ืนในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้าน
หรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

15.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

15.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
15.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
15.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
16. อายุของท่าน  _____   ปี * 
17. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

18. การศึกษาข้ันสูงสดุ * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
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• ปริญญาโทและสูงกว่า 
19. อาชีพของท่าน * 

• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน
โรงพยาบาล) 

• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

20. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

21. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันทีต่อบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 16-30 มิ.ย. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
วัคซีนโควิด 19 ที่กล่าวถึงในที่แบบสอบถามนี้ หมายถึง วัคซีนโดยทัว่ไป ไมไ่ด้เจาะจงยี่ห้อหรือเทคโนโลยีใดเป็นพิเศษ 
1. ท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) แล้วหรือไม ่

• ได้รับแล้ว  
• ยังไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 3)  

2. ท่านเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ผ่านช่องทางใด (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 
• ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม 
• ลงทะเบียนผ่าน อสม. 
• ลงทะเบียนผ่านสถานพยาบาลรัฐ 
• ลงทะเบียนผ่านสถานพยาบาลเอกชน 
• ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทให้บริการสัญญาณมือถือ 
• ลงทะเบียนผ่านร้านสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
• ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานที่ทำงานอยู่  
• ไม่ได้ลงทะเบียน ไปสถานท่ีฉีดวัคซีนเลย 

3. กรณีที่ท่านยังไม่ได้วัคซีน ท่านต้องการรับวัคซีนโควดิ 19 หรือไม่  
• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

4. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการตดิเช้ือโควิด 19 เพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

5. ท่านมีโรคประจำตัวเหล่านี้หรือไม ่(เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหติสูง โรคไขมันในเลอืดสูง) 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

6. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข้อความต่อไปนี ้
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภัย”      
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ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

2. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิเช้ือ 
ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความรุนแรงของโรค” 

     

3. ท่านคิดว่า “วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง”      
4. ท่านคิดว่า “ประโยชน์อื่นที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 เช่น การ

ทำงาน การเดินทาง มีผลต่อการตดัสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน” 
     

5.  ท่านคิดว่า “ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากสื่อต่างๆ มผีลต่อการ
ตัดสินใจฉดีวัคซีนโควดิ 19 ของท่าน” 

     

6. ท่านคิดว่า “ขั้นตอนและสถานท่ีฉดีวัคซีน เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซีนโค
วิด 19 ของท่าน” 

     

7. ท่านคิดว่า “การจัดสรรและกระจายวัคซีนของภาครัฐ ไม่เป็นไปตามแผน 
และการเลื่อนนดั เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน”  

     

8. ท่านคิดว่า “เหตผุลหรือความเชื่อทางศาสนามีผลต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
ของท่าน” 

     

9. ท่านคิดว่า “การฉีดวัคซีนของคนที่ท่านรู้จักมีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโค
วิด 19 ของท่าน” 

     

10. ท่านคิดว่า “รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
11. ท่านคิดว่า “ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ”      
12. ท่านคิดว่า “ผู้ผลิตวัคซีนมีความนา่เชื่อถือ”      

ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
7. ท่านเคยไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้หรือไม ่

ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19  เคยได้ยิน ไม่เคยไดย้ิน 
1. สปสช. จะจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้งต้นให้ผู้ที่ไดร้ับความเสียหายหลงัจากฉีดวัคซีนทุกราย โดยไม่
จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นอาการที่เกิดจากวัคซีนจริงหรือไม ่

  

2. ผู้ที่รับประทานยาเมด็คุมกำเนิด ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมก่อนเข้ารบัวัคซีนโควิด 19    
3. หากฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว จะมีภมูิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดชีวิต   
4. แต่ละจังหวัดจะได้วัคซีนมากน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ลงทะเบยีนแสดงความจำนงขอรับวัคซีน   
5. ผู้ที่แพ้อาหารต่างๆ รวมถึงผู้ที่เป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีนโควดิ 19 ได้ตามปกต ิ   

8. ท่านคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม ่
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 จริง เท็จ ไม่แน่ใจ 

1. สปสช. จะจ่ายค่าชดเชยใหผู้้ที่ได้รับความเสยีหายหลังจากฉีดวัคซนีทุกราย โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์
ว่าเป็นอาการที่เกิดจากวัคซีนจริงหรือไม ่

   

2. ผู้ที่รับประทานยาเมด็คุมกำเนิด ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมก่อนเข้ารบัวัคซีนโควิด 19     
3. หากฉีดวัคซีนครบสองโดสแล้ว จะมีภมูิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด 19 ตลอดชีวิต    
4. แต่ละจังหวัดจะได้วัคซีนมากน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่ลงทะเบยีนแสดงความจำนงขอรับวัคซีน    
5. ผู้ที่แพ้อาหารต่างๆ รวมถึงผู้ที่เป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีนโควดิ 19 ได้ตามปกต ิ    

 
คำถาม ตอบ รายละเอียด 

1. สปสช. จะจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นให้ผู้ที่ได้รับความ
เสียหายหลังจากฉีดวัคซีนทุก
ราย โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่า

จริง เมื่อใดที่ไปฉีดวคัซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิต แม้แพทย์จะระบุ
สาเหตุการเสียชีวิตจากเรื่องอื่น แต่ถ้าสงสัยว่าจะเกีย่วกับวัคซีนก็สามารถยื่นเรื่องขอรับ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เลย สปสช.จะมีคณะอนุกรรมการทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ
ดำเนินการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาให้และจา่ยเงินภายใน 5 วันหลังมีมติ และแม้ว่า



70 

 

 

เป็นอาการที่เกิดจากวัคซีนจริง
หรือไม่ 

ต่อมาจะพสิูจน์ได้ว่าการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยไม่ได้มาจากวัคซีน ก็จะไม่มีการเรยีกเงินคืน
แต่อย่างใด อ้างอิง: https://www.nhso.go.th/news/3111 

2. ผู้ที่รับประทานยาเม็ด
คุมกำเนิด ไม่จำเป็นต้องหยุด
ยาคุมก่อนเข้ารับวัคซีนโควิด 
19  

จริง 
 

ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอรโ์มนทุกชนิดสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้โดยไม่
จำเป็นต้องหยุดการใช้ แต่หากยังมีความกังวลใจและต้องการหยุดการใช้ยาคุมกำเนดิ
ชนิดฮอร์โมน ควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่น ๆ มาทดแทนเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ อ้างอิง: 
http://www.rtcog.or.th/home/wp-
content/uploads/2021/05/img20210531_0001.jpg   

3. หากฉีดวัคซีนครบสองโดส
แล้ว จะมีภมูิคุ้มกนัการติดเชื้อ
โควิด 19ตลอดชีวิต 

เท็จ จากข้อมูลที่องค์การอนามยัโลกมี พบว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนจะมีอยู่เท่ากับช่วง
ระยะเวลาของการเกิดโรค คือ ราว 6 เดือนเท่าน้ัน แต่การทดลองในคนยังมีไมม่าก หาก
จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นต้องใช้เวลา 1 ปีข้ึนไป ทั้งนี้ ผู้ผลิตวคัซีนกำลังพยายามศึกษาว่า
จะต้องฉีดกระตุ้นมากน้อยเพียงใด   
อ้างอิง: https://www.hfocus.org/content/2021/06/21798 

4. แต่ละจังหวัดจะได้วัคซีน
มากน้อย ขึน้อยู่กับจำนวนผู้ที่
ลงทะเบียนแสดงความจำนง
ขอรับวัคซีน 

เท็จ แผนกระจายวัคซีนท่ีปรบัปรุงล่าสดุยึดตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. เกณฑก์ารระบาดของโรค 
ระบาดมากจัดสรรมาก 2. เกณฑ์ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 3. กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
และลดการแพร่ระบาด เช่น แรงงาน ผู้ขับรถสาธารณะ ครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ 
อ้างอิง: https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/ 
a.106142991004034/332883498329981/?type=3&source=48 

5. ผู้ที่แพ้อาหารต่างๆ รวมถึงผู้
ที่เป็นภูมิแพ้สามารถรับวัคซีน
โควิด 19 ได้ตามปกต ิ

จริง ผู้ที่แพ้อาหารทะเล ถ่ัว หรือเป็นโรคภูมิแพ้ สามารถฉีดได้ เพราะวัคซนีไม่ได้ทำจากสัตว์
หรือส่วนประกอบของสัตว์ ยกเว้นผู้ที่เคยแพ้วัคซีนต้องปรึกษาแพทย ์ 
อ้างอิง: https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157441/ 
หรือ https://drive.google.com/file/d/1qmmE7LIFpekf537GUN-
UxrQGFcGLij3f/view (แนวทางเวชปฏิบัติการให้วัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ใหญ่และผู้ป่วย
อายุรกรรม โดยราชวิทยาลยัอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 พ.ค.) 

9. ท่านมีความเช่ือมั่นต่อข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับวัคซีนโควดิ 19 จากแหล่งต่อไปนี้ในระดับใด (1 หมายถึง ไม่เชื่อมั่นเลย และ 5 
หมายถึง เช่ือมั่นเต็มที่) 

• บุคลากรทางการแพทย์ในพ้ืนท่ี 
• บุคลากรทางการแพทย/์นักวิชาการที่มีชื่อเสียง 
• อสม. ในพ้ืนท่ี 
• เพื่อน ญาติ ครอบครัว 
• หน่วยงานภาครัฐ 
• สำนักข่าว/สื่อมวลชน 
• ดารา/ผู้ที่มีช่ือเสียง 

10. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการสื่อสารข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐเกีย่วกับวัคซีนโควิด 19  
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ ค้นหาได้ง่าย      
2. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ  เข้าใจได้ง่าย      
3. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกันทุกระดับ      
4. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ มคีวามทันเวลาและทัน

เหตุการณ ์
     

5. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ ตรงกับความต้องการ
หรือความกังวลของท่าน 

     

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2021/05/img20210531_0001.jpg
http://www.rtcog.or.th/home/wp-content/uploads/2021/05/img20210531_0001.jpg
https://www.hfocus.org/content/2021/06/21798
https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/332883498329981/?type=3&source=48
https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106142991004034/332883498329981/?type=3&source=48
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/157441/
https://drive.google.com/file/d/1qmmE7LIFpekf537GUN-UxrQGFcGLij3f/view
https://drive.google.com/file/d/1qmmE7LIFpekf537GUN-UxrQGFcGLij3f/view
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11. อายุของท่าน  _____   ปี * 
12. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

13. ท่านนับถือศาสนาใด 
• พุทธ 
• คริสต ์
• อิสลาม 
• ไม่มีศาสนา 
• อื่นๆ ระบุ………………………. 

14. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

15. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
• อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

17. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

18. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดคร้ังท่ีสาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 ก.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19 และความไว้วางใจในสังคม 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

2. ท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือยัง 
• ได้รับแล้ว 1 เข็ม 
• ได้รับแล้ว 2 เข็ม  
• ยังไม่ได้รับ  

3. วัคซีนโควิด 19 ที่ท่านถูกฉีด เป็นวัคซีนใด 
• Sinovac (ซิโนแวค) 
• AstraZeneca (แอสตรา เซเนกา) 
• Sinopharm (ซิโนฟาร์ม) 
• อื่น ๆ โปรดระบ ุ

4. ท่านจะเข้าไปฉดีวัคซีนเขม็ที่ 2 หรือไม ่
• ฉีด (ข้ามไปส่วนถัดไป) 
• ไม่ฉีด  
• ไม่แน่ใจ 

5. สาเหตุหลักใด ที่ทำให้ท่านจะไม่ฉดีหรือไม่แน่ใจฉีดวัคซีนในเขม็ที่ 2 
• ท่านพบอาการข้างเคียงจากการฉดีวัคซีนในเข็มแรก 
• ท่านไม่มั่นใจในประสิทธิผลของวัคซีนชนิดที่ท่านถูกฉีด 
• ท่านไม่มั่นใจในระบบการบริหารและตดิตามวัคซีนในประเทศไทย 
• ท่านต้องการฉีดวัคซีนชนิดอื่น 
• ท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนชนิดที่ท่านฉีดเพิ่มมากข้ึน 
• ท่านติดเชื้อหลังจากฉดีเข็มที่ 1 
• อื่น ๆ โปรดระบ ุ  

ส่วนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  
6. จังหวัดของท่านมีมาตรการในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือไม่ 

• มี 
• ไม่ม ี
• ไม่ทราบ 

7. มาตรการการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยข้อใดบ้าง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
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• ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม ทันทีท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ี 
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงมีการแยกกันตัวในบ้าน 
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงมีการแยกกันตัวในสถานท่ีที่จังหวัดจดัสรรให ้
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ ทันที 
• อื่น ๆ ระบุ................................... 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
8. ในสัปดาห์ที่ผา่นมา ท่านได้ไปร่วมการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งาน

ประชุม การเรียนการสอนต่อหนา้) 
• ไป 
• ไมได้ไป 

9. ในสัปดาห์ที่ผา่นมา ท่านได้เดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากท่านเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
10. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอย่างไร 

 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
10.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอ่ืนในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอกบ้าน
หรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

10.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบ้านหรืออยู่
กับคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

10.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
10.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
10.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

 
ส่วนที่ 5 ความไว้วางใจในสังคมไทยและหน่วยงานสุขภาพไทย 
11. ท่านมีความไว้วางใจต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ในระดับใด  

ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านไว้วางใจผู้คนทั่วไปในสังคม       
2. ท่านไว้วางใจคนแปลกหน้า       
3. ท่านไว้วางใจคนสมาชิกในชุมชนเช่นคนเพื่อนบ้าน      
4. ท่านไว้วางใจคนในครอบครัว      
5. ท่านไว้วางใจเพื่อน      
6. ท่านไว้วางใจสังคมออนไลน์ หรือ social media รวมทั้ง

ข้อมูลและผู้มีชื่อเสียงท่ีปรากฎในสังคมออนไลน ์
     

7. ประสบการณ์ในอดีตของท่านส่งผลต่อการไว้วางใจของท่าน      
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12. ท่านมีความไว้วางใจต่อหน่วยงานสุขภาพไทยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ในระดับใด  
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ท่านเชื่อในข้อมูลและคำแนะนำที่เผยแพร่โดยหน่วยงาน
สุขภาพภาครัฐ   

     

2. ท่านเชื่อว่า หน่วยงานสุขภาพภาครัฐ มีความยตุิธรรม และไม่
เลือกปฏิบตั ิ

     

3. ท่านเชื่อว่า หน่วยงานสุขภาพภาครัฐ ดำเนินงานโดยยึดถือ
ประโยชนส์่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  

     

4. คุณภาพยา เวชภัณฑ์และบริการทีจ่ัดโดยสถานพยาบาล
ภาครัฐ มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได ้

     

5. บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงานสุขภาพภาครัฐ โดยทั่วไปมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้ 

     

ส่วนที่ 6 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
13. อายุของท่าน  _____   ปี * 
14. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

15. การศึกษาข้ันสูงสดุ * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

16. อาชีพของท่าน 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

17. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

18. สิทธิการรักษาพยาบาลหลักของท่านเป็นข้อใด 



75 

 

 

• สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 
• ประกันสังคม  
• หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง)  
• ไม่ทราบ 

19. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 



76 

 

 

แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดครั้งที่สาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 16-31 ก.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19  

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านได้รับวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 1 เข็ม) แล้วหรือไม ่

• ได้รับแล้ว  
• ยังไม่ได้รับ (ข้ามไปข้อ 3) 

2. หากท่านมีสิทธิเลือกฉดีวัคซีนตา่งชนิดในเข็มท่ี 2 ท่านต้องการฉีดวัคซีนชนิดใด 
• ต้องการฉีดวัคซีนยีห่้อเดิม 
• ต้องการฉีดวัคซีนยีห่้อใหม ่
• ไม่แน่ใจ 

3. ท่านต้องการรับวัคซีน COVID-19 หรือไม่  
• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

4. ท่านคิดว่าตัวท่านเองมีความเสีย่งต่อการติดเชื้อโควิดเพียงไร (1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด)  
• Scale 1-5 

5. ท่านมีโรคประจำตัวเหลา่นี้หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
• โรคเบาหวาน (ท้ังชนิดพึ่งอินซูลินและไม่พึ่งอินซูลิน) 
• โรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมโรคความดันโลหติสูง โรคไขมันในเลอืดสูง) 
• โรคหลอดเลือดสมอง 
• โรคไตเรื้อรัง (ระยะที่ 5 ขึ้นไป) 
• โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น 
• โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ในระยะการรักษาด้วยเคมีบำบดั รังสีบำบัด หรือภูมิคุม้กันบำบัด 
• โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกายมากกวา่ 35 กิโลกรัม/เมตร2) 
• อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………… 
• ไม่มโีรคประจำตัว  

 
 
6. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อข้อความต่อไปนี ้

ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. วัคซีนโควิด 19 มีความปลอดภยั      
2. วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ      
3. วัคซีนโควิด 19 มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค      
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ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4. วัคซีนโควิด 19 มีความจำเป็นต่อตัวท่านเอง      
5. ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด 19 เช่น การทำงาน การเดินทาง มีผล

ต่อการตดัสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน  
    

6. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากสื่อต่างๆ มผีลต่อการตดัสินใจฉดีวคัซีนโควิด 
19 ของท่าน  

    

7. ขั้นตอนและสถานท่ีฉีดวัคซีน เป็นอุปสรรคในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน      
8. การฉีดวัคซีนของคนท่ีท่านรู้จักมผีลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 19 ของท่าน      
9. การนำเข้าวัคซีนเทคโนโลยีใหม่ เช่น mRNA มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 

19 ของท่าน 
     

10. รัฐบาลไทยมีความน่าเชื่อถือ      
11. ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความน่าเชื่อถือ      
12. ผู้ผลิตวัคซีนมีความน่าเชื่อถือ      

ส่วนที่ 2  การได้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด 19 ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  
7. ท่านเคยไดร้ับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้หรือไม ่

ความคิดเห็น เคยได้ยิน ไม่เคยไดย้ิน 
1. แม้เคยตดิเช้ือโควิด 19และรักษาจนหายแล้ว ก็ควรไปฉีดวัคซีน   
2. ผู้ที่ดื่มชา กาแฟเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องงดในวันท่ีไปฉีดวัคซีนโควดิ 19     
3. หากเพิ่งฉีดวัคซีนโควดิ 19 ไปไม่เกิน 1 เดือนไม่ควรฉดียาชา จึงควรหลีกเลี่ยงนัดทำฟัน   
4. วัคซีนชนิด mRNA สามารถปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (DNA) ของมนุษย์ได ้   
5. หากไม่พบอาการข้างเคียงหลังฉดีวัคซีนโควิด 19 หมายความว่าภูมไิม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าผู้ที่มี

อาการข้างเคียง   
  

8. ท่านคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนดังต่อไปนี้เป็นจริงหรือไม ่
ความคิดเห็น จริง เท็จ ไม่แน่ใจ 

1. แม้เคยตดิเช้ือโควิด 19และรักษาจนหายแล้ว ก็ควรไปฉีดวัคซีน    
2. ผู้ที่ดื่มชา กาแฟเป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องงดในวันท่ีไปฉีดวัคซีนโควดิ 19      
3. หากเพิ่งฉีดวัคซีนโควดิ 19 ไปไม่เกิน 1 เดือนไม่ควรฉดียาชา จึงควรหลีกเลี่ยงนัดทำฟัน    
4. วัคซีนชนิด mRNA สามารถปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม (DNA) ของมนุษย์ได ้    
5. หากไม่พบอาการข้างเคียงหลังฉดีวัคซีนโควิด 19 หมายความว่าภูมไิม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่าผู้ที่มีอาการ

ข้างเคียง   
   

 

 

คำถาม ตอบ รายละเอียด 
1. แม้เคยติดเชื้อโควิด 19และ
รักษาจนหายแล้ว ก็ควรไปฉีด
วัคซีน 

จริง ผู้ที่เคยเป็นโรคโควิด 19 มาก่อน แม้จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ในร่างกาย แต่ในปัจจบุันยังไม่
มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ครั้งต่อไปและ
ยังมีโอกาสติดเช้ือซ้ำได้       ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีนโควิด 19 เสมอ โดยเว้นระยะหา่งจากการติดเช้ือ
ไปอย่างน้อย 3-6 เดือน อ้างอิง: กรมควบคุมโรค https://bit.ly/2VK69Hg  

2. ผู้ที่ดื่มชา กาแฟเป็นประจำ 
ไม่จำเป็นต้องงดในวันที่ไปฉดี
วัคซีนโควิด 19   

จริง 
 

ผู้ที่ดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำไม่จำเป็นต้องงดดื่มก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด แต่หากไม่เคยดื่มหรือดื่มไม่
บ่อย ควรหลีกเล่ียงการดื่มชากาแฟในวนัที่ไปรับวัคซีน เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิก์ระตุ้นหัวใจ  
อ้างอิง: https://bit.ly/3eadJBk  

3. หากเพิ่งฉีดวัคซีนโควิด 19 
ไปไม่เกิน 1 เดือนไม่ควรฉีดยา
ชา จึงควรหลีกเลี่ยงนดัทำฟัน 

เท็จ การรักษาทางทันตกรรมที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาชาร่วมดว้ยสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการรับ
วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ความปลอดภยัของผู้ป่วยและประสิทธิผลการรักษาที่ดีทีสุ่ด ซึ่งก่อนการรักษา
ควรได้รับคำแนะนำและประเมินตามขั้นตอนโดยทันตแพทย์ที่มีความเชีย่วชาญ  

https://bit.ly/2VK69Hg
https://bit.ly/3eadJBk
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10. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการสื่อสารข้อมลูจากสื่อต่างๆเกีย่วกับวัคซีนโควิด 19  
ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 
ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ ค้นหาได้ง่าย      
2. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ  เข้าใจได้ง่าย      
3. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องกัน

ทุกระดับ 
     

4. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ มคีวามทันเวลา
และทันเหตุการณ ์

     

5. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยงานภาครัฐ ตรงกับความ
ต้องการหรือความกังวลของท่าน 

     

ส่วนที่ 5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
11. อายุของท่าน _____   ปี * 
12. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

13. ท่านนับถือศาสนาใด 
• พุทธ 
• คริสต ์
• อิสลาม 
• ไม่มีศาสนา 
• อื่นๆ ระบุ………………………. 

14. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

15. อาชีพของท่าน * 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 

อ้างอิง: https://bit.ly/36rIjlI 
4. วัคซีนชนิด mRNA สามารถ
ปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม 
(DNA) ของมนุษย์ได้  

เท็จ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) ชี้แจงเรื่องนี้ว่า วัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีทั้ง 2 ชนิด 
แม้จะส่งสารพันธกุรรมเข้าไปในร่างกายมนุษย์ แต่สารนั้นจะไม่เข้าไปถึงนิวเคลียสอันเป็นที่เก็บดีเอ็นเอ 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อดีเอ็นเอแต่อย่างใด อ้างอิง: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html  

5. หากไม่พบอาการขา้งเคียง
หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 
หมายความว่าภูมิไมข่ึ้นหรือขึ้น
น้อยกว่าผู้ที่มีอาการข้างเคียง   

เท็จ อาการขา้งเคียงชั่วคราวเป็นสัญญาณวา่ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรากำลังทำงาน ซ่ึงเป็นการที่ร่างกาย
ตอบสนองต่อวัคซีนตามปกติ ซึ่งระดับการตอบสนองนี้จะแตกต่างไปในแต่ละบคุคล ดังนั้นหากผู้ที่ฉีด
วัคซีนไม่มีอาการอะไรเลยในหนึ่งหรือสองวันหลังจากทีฉ่ีดวัคซีนทั้งสองเข็มจึงไม่ได้หมายความว่าวัคซีน
ไม่ทำงานหรือภูมิไม่ขึ้นแต่อย่างใด อ้างองิ: https://bit.ly/2Rto5n7  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://bit.ly/2Rto5n7


79 

 

 

• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย  
• อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

16. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

17. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 
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แบบสำรวจ ความคิดเห็นและการปฏิบัติตนของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดคร้ังท่ีสาม 
ของโรคโควิด 19 รอบการสำรวจ 1-15 ส.ค. 64 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสำรวจการปฏิบตัิตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ระลอกที่สาม 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อวัคซีนโควิด 19 และความไว้วางใจในสังคม 

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที  การรายงานผลไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วางแผนในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
ส่วนที่ 1 ความเห็นต่อการฉีดวัคซีนโควิด 19 
รัฐบาลไทยมีนโยบายฉดีวัคซีนโควดิที่มีความปลอดภยัสูง สำหรับคนไทยทุกคน โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ความต้องการรับฉดีวัคซีน
สำหรับตัวท่านและสมาชิกในครอบครัว  
1. ท่านต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือไม่  

• ต้องการ 
• ไม่ต้องการ  
• ไม่แน่ใจ  

2. ท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 หรือยัง 
• ได้รับแล้ว 1 เข็ม 
• ได้รับแล้ว 2 เข็ม  
• ยังไม่ได้รับ   

ส่วนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  
3. จังหวัดของท่านมีมาตรการในการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยงหรือไม่ 

• มี 
• ไม่ม ี
• ไม่ทราบ 

4. มาตรการการเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วยข้อใดบ้าง (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
• ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือ อสม ทันทีท่ีเข้ามาในพ้ืนท่ี 
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงมีการแยกกันตัวในบ้าน 
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงมีการแยกกันตัวในสถานท่ีที่จังหวัดจดัสรรให ้
• ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นท่ีเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ รพ ทันที 
• อื่น ๆ ระบุ................................... 

5. ท่านมีวิธีการซื้ออาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างไร (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
• สั่งอาหารหรือของใช้ออนไลน์ให้มาส่งที่บ้าน 
• มีบุคคลนอกบ้าน (เช่น ญาติ เพื่อน ฯลฯ) ส่งอาหารและของใช้จำเป็นให้ท่านถึงบ้านเป็นประจำ 
• ซื้อจากรถขายของหรือพ่อค้าแม่คา้ที่เข้ามาขายถึงหน้าบ้าน  
• ใช้บริการ drive thru 
• ตัวท่านหรือบุคคลในบ้าน ไปซื้อท่ีตลาด/รา้นสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่เกินสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง  
• ตัวท่านหรือบุคคลในบ้าน ไปซื้อท่ีตลาด/รา้นสะดวกซื้อ/ซุปเปอร์มาร์เก็ต มากกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  

6. ท่านได้ปรับการทำงานตามมาตรการส่งเสรมิการทำงานจากท่ีบ้าน (Work from home, WFH) อย่างไร (ตอบเพียง 1 ข้อ 
เฉพาะกรณีของตัวท่านเองเท่านั้น)  

• ไปทำงานตามปกติ  
• เหลื่อมเวลาทำงาน  (เช่น เข้า 7.00-15.00, 8.00-16.00, 9.00-17.00) 
• ทำงานจากบ้านเป็นบางวันหรือบางสัปดาห์  
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• ทำงานจากบ้านทุกวัน  
• หยุดทำงานช่ัวคราว  
• ออกจากงานถาวร 
• อื่น ๆ 

7. ท่านพบเห็นการเปิดของสถานที่ท่ีมีความเสีย่งในการแพร่ระบาด เช่น แหล่งเที่ยวกลางคืน ผับ บ่อน ในจังหวัดของท่านหรือไม่ 
• พบเห็น/ ทราบว่าม ี
• ไม่พบเห็น 
• ไม่ทราบ 

ส่วนที่ 3  การรวมกลุ่มทางสังคม การเดินทางออกนอกจังหวัด  
8. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดไ้ปรว่มการรวมกลุ่มกิจกรรมทางสังคม หรือไม่ (เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานสังสรรค์ งานประชุม 
การเรยีนการสอนต่อหน้า) 

• ไป 
• ไมได้ไป 

9. ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านไดเ้ดินทางออกนอกจังหวัดหรือไม่ หากทา่นเดินทาง โปรดระบเุหตผุล (ตอบได้หลายข้อ) 
• ไม่ได้เดินทาง 
• เดินทางไปทำงาน 
• เดินทางไปธุระจำเป็น เช่น ตดิต่อหน่วยงานราชการ 
• เดินทางไปท่องเที่ยว 
• เดินทางไปเยี่ยมครอบครัว ญาติ เพื่อนฝูง 
• เดินทางไปงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานเลี้ยงรุ่น 
• เดินทางไปทำบุญหรือร่วมพิธีทางศาสนา 

ส่วนที่ 4  พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 
10. เมื่อวานนี้ ไม่ว่าท่านอยู่บ้านหรือออกจากบ้าน ท่านปฏิบัติตัวอยา่งไร 
 ทำทุกครั้ง ทำบางครั้ง ไม่ได้ทำเลย 
10.1 ระวังไม่อยู่ใกล้คนอื่นในระยะน้อยกว่า 2 เมตร เมื่อออกนอก
บ้านหรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชกิในบ้าน 

   

10.2 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกนอกบา้น
หรืออยู่กับคนอ่ืนท่ีไม่ใช่สมาชิกในบ้าน 

   

10.3 ระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก    
10.4 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล ์    
10.5 กินอาหารร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเอง    

ส่วนที่ 6 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
11. อายุของท่าน  _____   ปี * 
12. เพศ * 

• ชาย   
• หญิง 
• ไม่ประสงคร์ะบ ุ

13. การศึกษาข้ันสูงสุด * 
• ต่ำกว่าประถมศึกษา 
• ประถม 
• มัธยม/ปวช./เทียบเท่า 
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• ปวส./เทยีบเท่า 
• ปริญญาตร/ีเทียบเท่า 
• ปริญญาโทและสูงกว่า 

14. อาชีพของท่าน 
• รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนักงานของรัฐ/ลูกจ้างรัฐ (ยกเว้นบคุลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานใน

โรงพยาบาล) 
• พนักงานลูกจ้างเอกชน (ยกเว้นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล) 
• บุคลากรทางการแพทยห์รือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล 
• ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพอิสระ 
• ขับรถรับจ้างสาธารณะ (รถเมล์ รถไฟฟ้า แท็กซี่ สามล้อเครื่อง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 
• รับจ้างรายวัน 
• รับส่งของ  
• ทำการเกษตร 
• นักเรียน/นักศึกษา 
• ไม่ได้ทำงาน/เกษียณอาย ุ

15. ท่านเป็น อสม. หรือไม ่
• เป็น 
• ไม่เป็น 

16. ท่านอยู่จังหวัดใด ณ วันที่ตอบคำถาม 
• มีจังหวัดให้เลือก 77 จังหวัด 

 
 


