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 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและเวนระยะหางทางสังคมเพื่อ
ปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ สําเร็จได คณะผูวิจัยไดรับ
ความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากนายแพทยดนัย  เจียรกูล ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 
๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข  นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม                    
รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะ
และใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัยดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทาน
เปนอยางยิ่ง  ขอขอบคุณนายวัชรชัย  ครองใจ หัวหนากลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ที่ชวยประสานงานในการเก็บขอมูลวิจัยใน
พื้นที่ ตลอดจนใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย ขอขอบคุณเจาหนาที่กลุมโรคติดตอทั่วไปทุก
ทาน กลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ที่ชวยเก็บขอมูลวิจัยในพ้ืนท่ี และสุดทาย 
ขอขอบพระคุณประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสัมภาษณ
และใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวน
ระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธาน ีใชรูปแบบการวิจัยเชิง
สํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีท่ีมีอายุ 2 ป ขึ้นไป 
จํานวน 477 คน ใชแบบสัมภาษณและแบบสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U Test และ
สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s  Product Moment Correlation  Coefficient) 

ผลการการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีการสวมหนากากอนามัย รอยละ 86.4  ลางมือ รอยละ 
88.0  และเวนระยะหางทางสงัคม รอยละ 74.2  การรับรูเรื่องหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ที่
ถูกตองมากที่สุดไดแก การสวมหนากากอนามัยลดการแพรเชื้อโรคโควิด-19 ได รอยละ 95.5  สวน
การรับรูที่ไมถูกตองมากที่สุด คือ ควรสวมหนากากอนามัยเฉพาะชวงท่ีมีการระบาดโรคโควิด-19   
เทานั้น รอยละ 40.5  พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปฏิบัติมากที่สุด ไดแก กอน/หลัง                   
ใสหนากากอนามัย ทานลางมือทุกครั้ง รอยละ 90.0  สวนพฤติกรรมท่ีไมปฏิบัติ มากที่สุด คือ หลังใช
หนากากอนามัย ทานทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปด รอยละ 90.6  กลุมตัวอยาง มีระดับความคิดเห็นเก่ียว
ตอการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัย อยูในระดับมาก ทั้ง โทรทศัน วิทยุ หนังสือพิมพ
และโปสเตอร/แผนพับ  สวนการเปดรับขาวสารอยูระดับนอย ไดแก Internet/Line / Facebook 
กลุมตัวอยางสวมหนากากอนามัย ในชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 1(3 พฤษภาคม 2563) และ
ในชวงมาตรการผอนปรนระยะที่2 (15 พฤษภาคม 2563) ไมแตกตางกัน และการรบัรูมี 
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = . 231)  

 
คําสําคัญ: หนากากอนามัย,ลางมือ,ระยะหางทางสังคม,โควิด-19  
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Abstract 

 

The objective of this research aimed to describe the behavior to use a face 

mask, hands washing and physical distance to prevent COVID-19 in Ubon Ratchathani 

province. The survey research study was used. The sample size was 477 people age 

higher than 2 years.  Data was collected via questionnaires and observation form. 

Data were analyzed using frequency, percentage, Mann-Whitney U-test and Pearson’s 

Correlation Coefficient.  

 The results show the sample groups waring a face mask 86.4 percent, 

washing hand 88 percent, and physical distancing 74.2 percent. The higher mis-

perception was ware face mask only when COVID-19 pandemic 40.5 percent, and 

washing hand before/after ware mask 90 percent. The most inactive behavior was 

after using mask throw it in the garbage with lid 90.6 percent. The sample groups 

have a level of opinion on the exposure of new related to using a face mask in high 

level including television, radio, newspaper and poster/pamphlets. It is a low-level of 

exposure to news including internet/ Line/Facebook. In this no significance difference 

During the relief period phases 1(3 May 2020) and phase phases 2. (15 May 2020)  

There was a relationship between all perception aspects and behavior using mask 

with a significant difference value at 0.01 level. (r=0.231)     

 
Keywords: Face Mask, Hand Washing, Physical Distancing    
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนภัยคุกคามที่สําคัญและเรงดวนตอสุขภาพของ

ประเทศไทย ปจจุบัน ท่ัวโลกมีผูติดเชื้อสะสม 39.5 ลานรายแลว (39,588,293 ราย) รักษาหายกวา 
29.8 ลานราย (29,884,463 ราย) หรือคิดเปนราว 75% ของผูติดเชื้อทั้งหมด เสียชีวิตแลว 
1,108,576 ราย อัตราการเสียชีวิตอยูที่ราว 2.8% ประเทศไทย(ณ วันที่19 ตุลาคม 2563) มีผูปวย
ยืนยัน 3,691 คน เสียชีวิต 59 คน ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี พบผูปวย จํานวน 30 คน ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี 15 คน ศรีสะเกษ 8 คน 
มุกดาหาร 4 คน อํานาจเจรญิ 2 คนและยโสธร 1 คน  

ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวาโควิด19 (COVID-19) ที่กําลังระบาด
อยูในขณะนี้ ทําใหผูปวยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแกชีวิตได องคการอนามัยโลก ยังไม
สามารถหาท่ีมาของเชื้ออยางชัดเจนได แตสันนิษฐานวาอาจจะมาจากเนื้อสัตวปาที่ซื้อขายอยู และ
ปจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพรกระจายจากคนสูคนไดแลว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัด
หลั่งของคนที่ปวยโรคโควิด-19 (COVID-19)  เชื้อกอโรค : เชื้อไวรัสโคโรนา (CoVs) เปนไวรัสชนิด
อารเอ็นเอสายเดี่ยว (single stranded RNA virus) ในFamily Coronaviridae มีรายงานการพบ
เชื้อมาตั้งแตชวงป ค.ศ. 1965 โดยสามารถติดเชื้อไดทั้งในคนและสัตว เชน หนู ไก วัว ควาย สุนัข 
แมว กระตาย และสุกร ประกอบดวยชนิดยอยหลายชนดิและทําใหมีอาการแสดงในระบบตางๆ เชน 
ระบบทางเดินหายใจ (รวมถึงโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซารส; SARS CoV) ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบประสาท หรือระบบอ่ืนๆระบาดวิทยาของเชื้อ : เชื้อไวรัสโคโรนา (CoVs)      
พบไดทั่วโลก โดยในเขตอบอุน (temperate climates) มักพบเชื้อโคโรนาไวรัสในชวงฤดูหนาวและ
ฤดูใบไมผลิ การติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจทําใหเกิดอาการในระบบทางเดินหายใจสวนบนไดถึงรอยละ 
35 และสัดสวนของโรคไขหวัดท่ีเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสอาจสูงถึงรอยละ 15  การติดเชื้อพบไดใน
ทุกลุมอายุ แตพบมากในเด็ก อาจพบมีการติดเชื้อซ้ําได เนื่องจากระดับภูมิคุมกันจะลดลงอยาง
รวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ สําหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซารส (SARS 
CoV)  พบการระบาดป พ.ศ. 2546 

ในชวงที่มีการระบาดโรคโควิด-19ที่ผานมา ถึงแมจะมีการรณรงคสื่อสารประชาสัมพันธ
มาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี  เนนใหประชาชนออกกําลังกาย
สม่ําเสมอและพักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชนและครบ 5 หมู ไมคลุกคลีใกลชิด
กับผูปวย ใสหนากากอนามัย ปดปากปดจมูกเวลา ไอ หรือจาม ควรลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู 
โดยเฉพาะเมื่อสัมผัสกับสิ่งสกปรก กอนรับประทานอาหาร และหลังขับถาย หลีกเลี่ยงการเขาไปใน
พื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยูเปนจํานวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคและเวน
ระยะหางทางสังคม ซึ่งไดชวยให เกิดการตื่นตัวในการปฏิบัติตัวเ พ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ                     
แตประชาชนสวนหนึ่งยังมีการปฏิบัติอยางไมตอเนื่อง 
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การศึกษาคร้ังนี้มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสํารวจขอมูลวาประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานีมีมาตรการปองกันควบคุมโรคโควิด-19  โดยเฉพาะการใชหนากากอนามัย ลางมือและ
เวนระยะหางทางสังคมเพ่ือปองกันโรคโควิด-19   มิเชนนั้นอาจจะกอใหเกิดการแพรระบาดของโรค 
ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียตอประชาชนทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ  เปนตน ผลจากการศึกษาคร้ังนี้จะ
นําไปเปนแนวทางการวางแผนจัดการสื่อสารความเสี่ยงเก่ียวกับการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 
จังหวัดอุบลราชธานี ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือ

ปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นใชหนากากอนามัย ลางมอื และเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือ

ปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  
3. เพ่ือเปรียบเทียบการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสงัคมเพื่อ

ปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

 

 3.  กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

การไดรับขาวสารปองกันโรคโควิด-19 
ของประชาชนจังหวัดอบุลราชธานี  

 
พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย  

ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อ
ปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชน

จังหวัดอุบลราชธาน ี 

ขอมูลท่ัวไป 
- เพศ                - ระดับการศึกษา 
- อายุ                - อาชีพ 
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4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหาง
ทางสังคมเพ่ือปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เก็บขอมูลประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี ท่ีมีอายุ 2 ป ขึ้นไป จํานวน 477 คน  เก็บขอมูลระหวางวันที่  15พฤษภาคม ถึง                   
10 มิถุนายน 2563   
 

5.นยิามศัพทเฉพาะ 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดใหนิยามคาํศพัทสําหรบัการศึกษาดังตอไปนี้ 
 5.1 คุณลักษณะสวนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

5.2 หนากากอนามัย หมายถึง เคร่ืองมือทางการแพทยชนิดหนึ่งที่ใชสําหรับการปองกัน
การแพรเชื้อและติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ หนากากอนามัยที่กลาวถึงในงานวิจัยครั้งนี้
หมายถึง หนากากชนิด surgical mask หรอืหนากากผาที่ผลิตใชเอง 

5.3 การไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัยจากสื่อตางๆหมายถึง การที่
ประชาชนไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัยในการปองกันโรคโควิด-19 จากสื่อตางๆ 
ไดแกโทรทัศนวิทยุ หนังสือพิมพ โปสเตอร/แผนพับ หอกระจายขาวเจาหนาที่สาธารณสุข/
โรงพยาบาล/อสม.อินเตอรเน็ต/Line / Facebook 
 

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. นําผลการวิจัยไปออกแบบรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือปองกันโรค
โควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ทําใหทราบจํานวนการสวมหนากากอนามัยของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี                
ชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพ่ือสื่อสารความเสี่ยง ใชหนากากอนามัย ลางมือ 
และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ใหแกประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
  



บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือ
พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคไวรสัโควิด-19 
ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดรวบรวม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และรายงานการวิจัยที่
เก่ียวของ เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 

1.การปองกันควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
2.วิทยาการระบาดในการควบคุมโรคตดิตอ  
3.หลักการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยทั่วไป 

 4.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

 

1.การปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
             1.1  ความเปนมาของโรคโควิด-19 (COVID-19) 
                         ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสในสัตว มีหลายสายพันธุ โดยปรกติไมกอโรคในคน แตเมื่อ
กลายพันธุเปนสายพันธุใหมที่กอโรคในมนุษยได (ซึ่งมักเกิดจากการจัดการที่ผิดธรรมชาติโดยมนุษย) 
ในขณะที่มนุษยยังไมรู จักและไมมีภูมิตานทาน ก็จะเกิดการระบาดของโรคในคน โรคโควิด-19 
(COVID-19, ยอจาก Coronavirus disease 2019) เปนโรคตดิเชื้อทางเดินหายใจท่ีเกิดจากไวรัสโคโร
นา ซึ่งมีชื่อทางการวา SARS-CoV-2 ทําใหเกิดไข ไอ และอาจมีปอดอักเสบเร่ิมพบผูปวยคร้ังแรกเมื่อ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอูฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเปย ภาคกลางของ
ประเทศจีน ซึ่งเปนเมืองใหญมีผูคนหนาแนน จึงเกิดการระบาดใหญไดรวดเร็ว การดูแลรักษาเปนไป
อยางฉุกเฉิน มีคนปวยหนักและตายมากเกินที่ควรจะเปน จนประเทศจีนตองปดเมือง และปดประเทศ
ตอมา ขณะนี้ประเทศจีนสามารถควบคุมได จนแทบจะไมมีผูปวยรายใหม แตโดยธรรมชาติแลว จะยัง
มีผูที่มีเชื้ออยูผูปวยรายแรกท่ีรับการรักษาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เปนคนจีนที่รับ
เชื้อจากการระบาดในประเทศจีน และไดเดินทางมาประเทศไทย หลังจากนั้น มีผูปวยอีกหลายราย
ท่ีมาจากประเทศอ่ืน สวนผูปวยที่ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรก มีการรายงานเมื่อ 31 มกราคม 2563
โรคนี้เกิดจากไวรัสโคโรนา (Corona virus) ที่กลายพันธุในธรรมชาติเปนสายพันธุใหม จากการที่
ธรรมชาติถูกมนุษยทําราย โดยมีสมมุติฐานวา ไวรัสอาจจะมีแหลงเริ่มตนคือคางคาว และกลายพันธุ
เมื่อผานสัตวตัวกลาง กลายเปนไวรัสสายพันธุใหมที่กอโรคในคน และคนไปรับเชื้อมาแพรระหวางคนสู
คน ทั้งนี้ตองรอการพิสูจนตอไป เคยมีเหตุการณที่คลายคลึงกันจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมที่เกิดข้ึน
ในอดีต คือ การเกิดโรค SARS (พ.ศ.2545) และ MERS (พ.ศ.2557) ซึ่งทั้งสองโรคน้ัน ผูปวยมีอาการ
หนักทั้งหมดและตองอยูในโรงพยาบาล จึงสะกัดการแพรโรคไดไมยากนักสวนผูปวยโรค COVID-19 ที่
แพรเชื้อ มีทั้งผูที่มีอาการนอยหรืออาจไมมีอาการนอกเหนือจากผูมีอาการหนักซึ่งมีนอยกวามาก จึง
ควบคุมการระบาดไดยากกวาการระบาดที่ใกลเคียงกับครั้งนี้มากที่สุด คือการระบาดของไขหวัดใหญ
สายพันธุใหม 2009 (Influenza A (H1N1) pdm09 virus) ใน พ.ศ.2552 ซึ่งเริ่มจากอเมริกาแลว
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ระบาดหนักไปทั่วโลก แตคนท่ีติดเชื้อโควิด-19 สามารถแพรเชื้อไดในชวงเวลาของการติดเชื้อไดนาน
กวา การระบาดจึงนาจะกวางขวางกวา และควบคุมยากกวา ในขณะนี้ โรคโควิด-19 ไดระบาดไปท่ัว
โลกแลว 11 กุมภาพันธ 2563 ไดมีการกําหนดชื่อโรคและชื่อไวรัสอยางเปนทางการ ดังนี้ 
 โรค COVID-19 (อานวา โควิดไนนทีน ยอมาจาก Corona Virus Disease2019) กําาหนดชื่อโดย
องคการอนามัยโลก (WHO)ไวรัส SARS-CoV-2 (อานวา ซารสคอฟทู ยอมาจาก Severe Acute 
Respiratory Syndrome Corona Virus 2) ก าหนดชื่อโดยคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวย
อนุกรมวิธานของไวรัส ( ICTV ) โดยท่ีชวงแรกของการระบาด ใชชื่ออยางไมเปนทางการ เชน ไวรสัอู
ฮั่น 2019-nCoV (2019 novel coronavirus หรือ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019) แตมักจะเรียก
กันงายๆ วา ไวรสัโควิด19 สวน ไวรัส SARS-Co-1 คือไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
รุนแรง หรือ SARS ท่ีระบาด ใน พ.ศ. 2545-2546 ไวรัสที่กอโรคระบาดในครั้งนี้จึงเปนชนิดที่ 2 หรอื 
SARS-CoV-2ไวรัส SARS-CoV-2 เปนเชื้อโรคที่ตองอยูในเซลลเนื้อเยื่อ หรือมีเมือกคลุมอยูเชน เสมหะ 
ไมสามารถอยูเปนอิสระ นอกจากนี้ ยังเปนไวรสัที่เกราะดานนอกเปนไขมนั ซึ่งจะสลายตัวเมื่อสัมผัส
กับสารซักฟอกหรือสบู ไวรัสโคโรนา ที่กอโรคในมนุษยในขณะนี้มีทั้งหมด 7 ชนิด 
 ชนิดที่ 1-4: โรคหวัดธรรมดา 

ชนิดท่ี 5: โรค SARS (ซาร) จากไวรัสสายพันธุใหม เม่ือ พ.ศ. 2545-2546 
ชนิดท่ี 6: โรค MERS (เมอรส) จากไวรัสสายพันธุใหม เมื่อ พ.ศ. 2557 
ชนิดท่ี 7: โรค COVID-19 (โควิด-19) จากไวรัสสายพันธุใหมในปจจุบัน 

          1.2  แหลงแพรเชื้อไวรัส COVID-19 
                 1.2.1. คาดวาเริ่มจากสัตวปาที่นํามาขายในตลาดสดเมืองอูฮั่น ประเทศจีน ซึ่งคนไป
สัมผัสและน ามาเผยแพรตอ โดยเร่ิมจากไวรัสจากคางคาวที่มีการผสมพันธุกับไวรัสอื่นและกลายพันธุ 
                 1.2.2. คนที่มีเชื้อแลวแพรสูคนอ่ืน ทางสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ 
ขั้นตอนจากการรับเชื้อถึงการปวย 
ประกอบดวย การสัมผัสเชื้อโรค การรับเชื้อ การติดเชื้อ และการปวย ผูสัมผัสเชื้อโรค (contact) 
หมายถึง ผูที่สัมผัสใกลชิดกับผูติดเชื้อ หรือ อาจจะสัมผัสกับเชื้อท่ีออกมากับสิ่งคัดหลั่งจากระบบ
หายใจของผูปวย (นํ้าลาย เสมหะ น้ํามูก) แลวอาจจะนําเขาสูรางกายทางปาก จมูก ตา (อวัยวะที่มี
เย่ือเมือกบุ) โดยไดอยูในชุมชนที่มีผูปวยอยูดวยโดยไมระมัดระวังเพียงพอ หากมีการสัมผัสดังกลาว             
ก็อาจเกิดการติดเชื้อตามมาและเปนแหลงแพรเชื้อตอไปไดผูที่ตองเฝาระวังในระยะน้ี (มีค. 63) ไดแก 
ผูสัมผัสหรืออาจจะสัมผัสโรค โดยมีประวัติอยางใดอยางหนึ่งในชวงเวลา 14 วันกอนหนานี้ (คือ ระยะ
ฟกตัวที่ยาวที่สุดของโรค คือ ติดเชื้อแลวแตยังไมมีอาการปวย) ดังตอไปนี้ 

1) มีประวัติเดินทางไปยัง มาจาก หรืออยูอาศัย ในพื้นท่ีที่มีรายงานการระบาด 
2) เปนผูสัมผัสใกลชิดกับผูที่มาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาด 
3) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูที่เขาขายหรือไดรับการตรวจยืนยันวาติดเชื้อ 

ผลจากการสัมผัสกับเชื้อโรค ผูท่ีสัมผัสกับเชื้อโรคโควิด-19 หากไดรับเชื้อโรคมาอาจจะมีผลเปน 
 (1) พาหะของเชื้อ คือผูท่ีรับเชื้อโรคแตไมเกิดการติดเชื้อ ซึ่งเชื้อมักจะติดมาทางมือ 
   (2) ผูติดเชื้อ คือ ผูที่ตรวจพบเชื้อ และมีปฏิกิริยาทางอิมมูนตอเชื้อ ซึ่งตรวจพบ 
ไดทางการตรวจเลือด แบงเปน 



 6

                                     ก ผูติดเชื้อที่ไมมีอาการ 
                                     ข ผูปวย หรือ ผูติดเชื้อที่มีอาการ ซึ่งอาจจะมีอาการนอยหรือมาก 
1.3 ลักษณะของโรค COVID-19 
                 การวินิจฉัย และ การรกัษาการติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส ระบบทางเดินหายใจเริ่ม
จากจมูกลงไปถึงถุงลมในปอด แบงออกเปนทางเดินหายใจสวนบน (จมูก โพรงรอบจมูกหรือไซนัส 
กลองเสียง) และสวนลาง (หลอดลมและปอด) ความเจ็บปวยจากการติดเชื้อท่ีทางเดินหายใจสวนบน 
จะไมรุนแรงเทาการติดเชื้อทางเดินหายใจสวนลาง ไวรัสท่ีชอบทางเดินหายใจสวนลางจึงกอโรครุนแรง
กวาความเจ็บปวยจากการติดเชื้อไวรัสท่ีทางเดินหายใจ เปนผลจากที่ไวรัสเขาไปแบงตัวในเซลลของ
ทางเดินหายใจ และเกิดปฏิกิริยาตอตานจากรางกาย ความรุนแรงของโรคมากนอยข้ึนอยูกับ 
                             1.3.1. ลักษณะเฉพาะตัวของไวรัส ซึ่งชอบที่จะไปอยูที่สวนไหนของทางเดิน
หายใจเชน ในรูจมูก ทําใหมนี้ํามูก หรือลงปอดเกิดปอดอักเสบ และความสามารถในการกระตุน
ปฎิกิริยาการอักเสบ 
                              1.3.2 ปฏิกิริยาทางอิมมูนของผูติดเชื้อ เพื่อการก าจัดไวรัส ซึ่งอาจกอใหเกิด
การอักเสบมากเกินพอ และหากกระบวนการยับย้ังไมดี ก็จะท าใหโรครุนแรงการดําเนินโรคการติด
เชื้อ ไวรัสโควิด-19 รวมถึงไวรัสอ่ืนที่ทําใหติดเชื้อที่ทางเดินหายใจ เขาสูรางกายโดยทาง “ปาก จมูก 
ตา” โดยท่ีไวรัสจะเขาไปเกาะติดและเขาไปแบงตัวในเซลลของเย่ือบุทางเดินหายใจ ไวรัสไมเขาทาง
ผิวหนัง หรือแผลท่ีผิวหนัง 
                                              ระยะฟกตัว (Incubation period, IP)หมายถึงระยะเวลา
ต้ังแตรบัเชื้อจนถึงเร่ิมมีอาการปวยระยะฟกตัวของโรค COVID-19 เทากับ 2-14 วัน ซึ่งเปนเหตุผลที่
ใหผูสัมผัสโรคกักกันตัวจากคนอ่ืน 14 วันจากรายงานผูปวยนอกเมืองอูฮั่น ระหวาง มค.-กพ. 2563 
พบวาคามัธยฐาน(median, คากลาง) ของระยะฟกตัวของโรคนี้ ประมาณ 5.1 วัน (95% CI, 4.5 
to5.8 days) และ 97.5% ของผูปวยมีระยะฟกตัวของโรคนอยกวา 11.5 วัน (95% CI,8.2 to 15.6 
days)ปจจัยที่มีผลตอระยะฟกตัว ไดแก 
                                           1). ปริมาณของเชื้อไวรัสท่ีไดรับ ถามากจะท าใหเกิดโรคเร็ว คือ
ระยะฟกตัวสั้น 
                                           2) ทางเขาของเชื้อโรค เชน ไวรัส COVID-19 หากเขาสูปอด
โดยตรงทางจมูกและปาก จะเกิดโรคเรว็กวาการรับเชื้อทางเย่ือบุตา 
                                           3) ความเร็วของการเพ่ิมจ านวนไวรัสในรางกายมนุษย 
                                           4) สุขภาพของผูที่ไดรับเชื้อ 
                                           5) ปฏิกิริยาทางอิมมูนของผูติดเชื้อตอไวรัส ซึ่งมีผลทั้งในการ
กําจัดเชื้อ และการอักเสบซึ่งมีผลใหเกิดอาการของโรค เชน ไข ไอ หอบ 
1.4 อาการปวย (Symptoms) 
             โดยทั่วไป ผูปวยจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ มีอาการ “ไข และ ไอ” เปนพ้ืนฐาน สวนใหญ
เริ่มจาก ไอแหงา ตามดวย ไข ผูปวยสวนนอยคือ รอยละ 5 มีน้ํามูก เจ็บคอ หรือ จาม ไมมอีาการ
เสียงแหบหรือเสียงหายรอยละ 98.6 มีไข (ไขอาจจะไมไดเร่ิมในวันแรกของการปวย)รอยละ 69.6             
มีอาการออนเพลียผิดปรกติรอยละ 59.4 ไอแหง(Wang et al JAMA 2020) 
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ความรุนแรงของโรค    ความรุนแรงของโรค ขึ้นอยูกับ 
                             1. ปรมิาณไวรสัที่ไดรับเขาทางเดินหายใจ 
                            2. ปจจัยทางผูติดเชื้อ เชน สุขภาพ โรคประจําตัว ปฏิกิริยาอิมมูน การปฏิบัติ
ตนเมื่อเริ่มปวย 
                            3. การดูแลรักษาเมื่อติดเชื้อและปวย 
ผูติดเชื้อสวนใหญมีอาการนอย และสวนนอยมากไมมีอาการปวยเลย เดก็สวนใหญมีอาการนอย 
ผูสูงอายุและผูมีโรคประจําตัวมักจะมีอาการหนักกวา-รอยละ 80 มีอาการนอย คลายไขหวัดธรรมดา 
หรือไขหวัดใหญท่ีอาการนอย   หายไดเองหลังพักผอน และดูแลตามอาการ 
                              -รอยละ 14 มีอาการหนักจากปอดอักเสบ หายใจผิดปรกติ 
                              -รอยละ 5 มีอาการวิกฤติ เชน การหายใจลมเหลว ช็อคจากการปวยรุนแรง 
                              -รอยละ 1-2 เสยีชีวิต หลังจากมีอาการหนัก มักเกิดกับผูสูงอายุ ผูมีโรค 
ประจําตัวทางหัวใจและปอด เบาหวาน ภูมิตานทานต่ําหรือโรคประจําตัวอ่ืนๆ 
                  1.4.1 ระยะเวลาที่ปวย 
                                ขอมูลผูปวย 55,924 ราย ใหคามัธยฐาน (median time หรือ คากลาง) 
ของระยะเวลาจากเร่ิมมีอาการ จนถึงวันท่ีเร่ิมฟนตัวจากการปวย คอือาการเร่ิมดีข้ึน ดังนี้ 
                                -ผูปวยที่มีอาการนอย (mild cases) 2 สัปดาห 
                                -ผูปวยที่มีอาการหนัก (severe or critical) 3-6 สัปดาห 
                                -เร่ิมปวยจนมีอาการหนัก 1 สัปดาห 
                                -เร่ิมปวยจนถึงแกกรรม 2-8 สัปดาห 
(WHO-China Joint Mission, publish Feb 28, 2020 by WHO)    อัตราตายจากการติดเชื้อไวรัส
สายพันธุใหม ที่เคยพบในประเทศไทย 
                                -พ.ศ. 2545: โรค SARS รอยละ 10 
                                -พ.ศ.2553: ไขหวัดใหญ-2009 (Flu-pandemic 2009) รอยละ 0.03-0.5 
                                -พ.ศ. 2557: โรค MERS รอยละ 30 
                                -พ.ศ. 2562-2563: โรค COVID-19 รอยละ 1-2 (ซึ่งนาจะต ากวาขณะนี้) 
                    1.4.2 การวินิจฉัยโรค และการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
                                1) ขอมูลจากประวัติอาการผิดปรกติ และการสัมผัสโรค 
                                         1.1 ประวัติอาการไมสบาย ผลการตรวจรางกาย และการตรวจแล็
บพื้นฐาน 
                                          1.2 ประวัติสัมผัสโรค ตามที่กลาวแลวในเร่ืองผูสัมผัส 
                                2) การตรวจหาไวรัส SARS-CoV-2 (หรือ ไวรัสโควิดไนนทีน)  
 วัตถุประสงค: 
                                        1. การควบคุมการแพรระบาด 
                                        2. การพิจารณาใชยาตานไวรัสท่ีตรงกับชนิดของเชื้อ 
                                        3. การวิจัยเพ่ือใชในการควบคุมโรค และการรักษา การตดิตามดู
การเปลี่ยนแปลงของไวรัส 
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                            การตรวจ 
มีการพัฒนาการตรวจเพ่ิมเติมและดีข้ึนเร่ือยา หลักการมีดังนี้ 
                                     (1) สิ่งสงตรวจ 
                                          - สารท่ีเก็บจากดานในของจมูกและคอหอย โดยการเก็บตรวจ
อยางถูกตองตาม 
                                          - เลือด 
                                      ( 2) วิธีการตรวจ 
                                          -Real-Time RT-PCR for coronavirus จากสิ่งสงตรวจจาก
ทางเดินหายใจ 
เปนการตรวจหลักในปจจุบัน ซึ่งเปนการตรวจระดับโมเลกุล การเก็บสิ่งสงตรวจไมดีทําใหตรวจไมพบ
ไวรัสได บอกไมไดจากผลตรวจวามีไวรัสที่มีชีวิตหรือไม-Serology คือการตรวจเลอืดหา 
immuglobulin ที่เฉพาะตอเชื้อ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปฏิกิริยาภูมิตานทาน หลักการในการตรวจหา
การติดเชื้อไวรัสโดยทั่วไป จะตรวจ IgM ในสัปดาหแรก และ IgG หลังจาก 1 สัปดาห นับตั้งแตติดเชื้อ 
                                          -Viral culture คอืการเพาะเชื้อไวรัสจากสิ่งสงตรวจ ใชในการ
วิจัยเปนหลักการปองกันอันตรายในหองแลปยากกวา และคาใชจายสูงกวา 
                                    3) การตรวจปอดดวยภาพรงัสี (Chest X-ray, CT- Chest) 
 -ในชวงที่มีการระบาดหนักในประเทศจีนจนการตรวจทางโมเลกุลรับไมไหว ไดมีการแนะนําการตรวจ
ปอดดวยภาพเอ็กซเรยคอมพิวเตอร เพ่ือการวินิจฉัย COVID-19อาจพิจารณาเปนสวนประกอบของ
การวินิจฉัยทางการแพทย และเปนทางเลอืก 
                     1.5 การดูแลรักษาผูติดเช้ือ 
                                  โรคนี้คลายกับไขหวัดใหญ คือ ผูปวยสวนใหญ (ประมาณ รอยละ 80) มี
อาการนอย และหายไดเอง แตตองปฏิบัติตัวใหรางกายไดซอมแซมตัวเอง และปองกันคนอ่ืน  
                           1.5.1. การรักษา 
                                   1) การรกัษาทั่วไป: 
                                         ( 1) พักผอนทันทีที่เร่ิมปวย และพักผอนใหพอ ใหรางกายอบอุน
กินอาหาร และดื่มน าใหเพียงพอ รกัษาตามอาการ เชน ลดไข 
                                         ( 2) ปรึกษาแพทย เพ่ือการดูแลรักษา ถาเปนผูเสี่ยงตอการที่จะ
ปวยรนุแรง เชน ผูสูงอายุ ผูมีโรคประจ าตัว หญิงมีครรภ หรือมีอาการหนัก 
                                          (3) ผูปวยที่มีอาการนอย สามารถรักษาตัวที่บาน ผูปวยท่ีมีอาการ
หนักตองรบัการรกัษาในโรงพยาบาลในระยะที่ผูติดเชื้อยังไมมากเกินกําลังควบคุมดูแล มีขอกําหนดให
รับผูติดเชื้อไวในสถานพยาบาลทั้งหมด เพ่ือการดูแลรักษาและปองกันการแพรเชื้อ 
                                    27เฉพาะโรค: เริ่มมียาตานไวรัสตอไวรัสชนิดนี้ในขั้นทดลองในวงกวาง
แลว 
                             1.5.2 การปองกัน 
                                               -ในระยะที่ควบคุมการระบาด ตองรายงานเจาพนักงาน เมื่อมี
ผูติดเชื้อ 
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                                                -ปองกันการแพรเชื้อใหคนอื่น ตามขอแนะนํา 
ภูมิตานทานหลังติดเชื้อ 
 คนท่ีเคยติดเชื้อไวรัส COVID-19 แลว จะติดเชื้อนี้อีกหรือไมนั้น แมวาจะยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนใน
เรื่องนี้ แตขอมูลจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอ่ืนที่คลายคลึงกัน เชน โรค SARS ในป 2545 และ 
MERS-CoV ในป 2557 ชี้แนะวาภูมิตานทานที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไมใชภูมิตานทานที่จะ
อยูนาน ไมนาจะมีการติดเชื้อซ้ําในระยะเวลาใกลๆ เชน ภายใน 1ป ทั้งน้ี การสรางภูมิตานทานตอ 
COVID-19 ยังไมเปนท่ีเขาใจดีนัก 
                          1.6 การแพรเช้ือ และ การรับเชื้อ 
                                     แหลงเชื้อโรค COVID-19 และการแพรเชื้อ 
                                               2.6. 1. คนท่ีติดเชื้อ 
                                                1) ไอ จาม หรือ พูด โดยไมมีอุปกรณปดปาก ในระยะใกลชิด 
(นอยกวา 1เมตร) มีผลใหละอองฝอยเสมหะ น้ํา มูก น้ําลาย ที่มไีวรัสอยูดวย ฟุงกระจายออกมา
เรยีกวา airborne droplet หรือ หยดน้ําเล็กๆที่ลอยในอากาศ (ขนาด >5 micron)ซึ่งจะตกลงบนพ้ืน
ในระยะ 1-2 เมตร 
                                                   2) ทําใหเกิดการฟุงของไวรัสในอากาศ โดยการปฏิบัติตอผู
ติดเชื้อบางลักษณะในสถานพยาบาล (เชน การใชอุปกรณพนยาเขาทางเดินหายใจ การใชสายยางดูด
เสมหะ การสองกลองตรวจภายในหลอดลม การใสและถอดทอหายใจใหผูปวย การดูดเสมหะดวย
ระบบเปด) กอใหเกิดละอองขนาดเล็กมาก (fine mist) เรียกวา airborne aerosole (ขนาด <5 
micron) ซึ่งคลายกับไวรัสที่ฟุงในอากาศไวรัสโคโรนาจะมีชีวิตสั้นมากถาอากาศแหง แตอยูไดนาน
หลายชั่วโมงหากอากาศเย็นและชื้น 
                                                  3) มือ ท่ีมีเชื้อโรคติดอยู โดยเฉพาะอยางย่ิงจากการเอาฝา
มือปดปากเวลาไอจาม แลวไมลางมือ และใชมือนั้นสัมผัสกับผูอ่ืน หรือสิ่งของ 
                                    1.6.2 พื้นผิววัตถุ หรือสิ่งของ ที่ผูติดเชื้อไดนําเชื้อโรคมาท้ิงไวอาจอยูได
หลายชัว่โมงหรือหลายวัน 
                                                    ระยะเวลาแพรเชื้อจากผูติดเชื้อ (Contagious period) 
โดยทั่วไปแลว ผูปวยติดเชื้อที่เปนโรคติดตอ จะแพรเชื้อเม่ือมีอาการ และแพรเชื้อไดมากท่ีสุดในระยะ
ท่ีอาการหนักที่สุดของโรคที่ไมใชผลแทรกซอนจากเหตุอ่ืนทั้งนี้ผูติดเชื้อที่มีอาการนอยๆ อาจจะแพร
เชื้อไดบาง แตนอยกวา การแพรเชื้อในระยะที่ไมมีอาการอาจเกิดขึ้นไดเล็กนอย และมักจะอยูในระยะ 
2-3 วันกอนเริ่มมีอาการปวย โรคตดิเชื้อที่เปนโรคตดิตอแตละโรคมีระยะเวลาแพรเชื้อแตกตางกัน 
แมวาจะมีรายงานวา อาจจะมีผูปวย COVID-19 ที่แพรเชื้อในขณะที่ไมมีอาการ แตขอมูลยังไมชัดเจน 
และหากเปนจรงิ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมากา เชนเดียวกับโรคติดตออื่นๆตองรอดูขอมูลเพ่ิมเติม 
                        1.7 การแพรเชื้อ COVID-19 และการรับเชื้อ 
                                 เกิดจากการติดตอจากคนที่มีเชื้อสูคนอื่น โดย 
                                      1.7.1. ทางตรง (direct) โดยทางละอองฝอย (drople)t จากทางเดิน
หายใจ 
• การคลุกคลีใกลชิดกับผูติดเชื้อ/ผูปวย ในระยะนอยกวา 1-2 เมตร 
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• โดยทางละอองฝอย (droplet) ของน้ําลาย เสมหะ น้ํามูก ของผูปวย ดวยการไอ จาม หรือการพูดที่
น้ําลายกระเด็น 
• ละอองฝอยเหลานี้ อาจจะเขา ปาก จมูก ตา ของผูที่อยูใกล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อหันหนาเขาหากัน
และสูดหายใจเขาไปเน่ืองจาก ไวรัส COVID-19 เปนไวรัสที่ตองอยูในเซลลจึงจะมชีีวิตอยูได ดังนั้นเม่ือ
ละอองฝอยแหงลง ไวรสัก็ตาย ไมลอยอยูในอากาศฟุงกระจาย 
                                        1.7.2 ทางออม (indirect) โดยการสัมผัส (contact) โดยการสัมผัส
บริเวณ พ้ืนผิว สิ่งของ มือของคนอ่ืน ที่มีการปนเปอนเชื้อโรคจากผูปวยจากการไอ จาม แลวนําไปเขา 
จมูก ปาก ตา ของตนเอง 
• มีสิ่งอ่ืนนําเชื้อไปโดยการสัมผัส เชน ของเลนของเด็กที่ปนเปอนเชื้อ สัตวเลี้ยงท่ีมีผูนําเชื้อมาสัมผัสทิ้ง
ไวที่ขน ทั้งนี้ ยังไมมหีลักฐานวาสัตวเลี้ยงจะติดเชื้อสายพันธุนี้ 
• สุนัขมีไวรัสโคโรนาของสุนัข แตเปนสายพันธุที่ไมกอโรคในคน 
                                                  1.7.3. ทาง aerosol เปนกรณีเฉพาะ 
                                                                1) Aerosol คอื ละอองฝอยขนาดเล็กกวา 5 
ไมครอน ลอยในอากาศ 
                                                               2) ไวรัสโคโรนาจากผูปวยจะลอยเปนละออง
ฝอยขนาดเล็ก ในกรณีที่มีหัตถการในการรักษาบางอยาง เชน การดูดเสมหะโดยใชเคร่ืองตอสายยาง 
การพนยาเปนละอองเขาทางเดินหายใจ เปนตน 
                                                                          • มีขอมูลบางวา ในลักษณะอากาศ
บางอยาง อาจจะเปนอากาศเย็นและชื้นไวรัสอาจจะลอยอยูในอากาศนานขึ้น ซึ่งอาจจะสรางปญหา
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตองตดิตามขอมูลตอไป“COVID-19 ติดตอจากคนสูคน ดวยวิธีการท่ี
คลายคลงึกับไขหวัดใหญ”การคลุกคลีใกลชิดกัน (close contact) 
การคลุกคลีใกลชิดผูปวยทําใหมีโอกาสรับเชื้อจากผูปวยได ทั้งนี้ หมายถึง 
                                                                            (1) การอยูใกลผูปวย ในระยะนอย
กวา 2 เมตร เปนเวลานาน เชน อยูรวมหองพูดคุยกัน หันหนาเขาหากัน เปนคนดูแลผูปวย เปนตน 
                                                                             (2) มีกิจกรรมท่ีมีการสัมผัสโดยตรง
กับเชื้อโรคจากน้ําลาย เสมหะของผูติดเชื้อเชน กอดจูบกัน สัมผัสตัว การใชของรวมกัน เชน ชอนซอม 
แกวน้ํา การกินอาหารรวมกัน การที่กําหนดระยะใกลชิดที่อาจจะรับเชื้อ หรือระยะหางในการปองกัน
การรับเชื้อที่ 1-2 เมตร เพราะการไอจามของคนทั่วไปจะสงฝอยน้ําลายไดไกลถึง 1 เมตร แตถาคนตัว
โตไอแรงมากา อาจจะไกลถึง 2 เมตร 
                                                    1.7.4 การรับเชื้อ COVID-19 
                                                                1) คนที่คลุกคลีใกลชิด (close contact) ไดรับ
เชื้อเขาทางปาก จมูก ตา สวนใหญเกิดจากการไอ จาม ของผูปวย 
                                                                2) มือที่สัมผัสไวรัสจากผูปวย ที่ปนเปอนอยูบน
ผิววัตถุแลวนําเขาสูทางเดินหายใจทาง ปาก จมูก ตา หรือแพรไปที่อ่ืนตอ 
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                                                                 3) แมวาจะมีรายงานการตรวจพบไวรัสโคโรนา
19 ในอุจจาระ และผูปวยบางคนมีอุจจาระรวง การติดเชื้อทางทางเดินอาหารไมเปนการแพรเชื้อที่มี
ความสําคัญ 
R0, ตัวชี้วัดโอกาสแพรเชื้อ 
ไวรัสแตละชนิดติดตอไปยังคนอื่นไดมากนอยตางกัน บางชนิดติดตอไดงายมากไปยังคนท่ียังไมมีภูมิ
ตานทาน (ไมเคยติดเชื้อ ไมเคยรับวัคซนี) เชน หัด เพราะไวรสัลองลอยอยูในอากาศไดนาน โดยมีการ
ใชคาวัดเปรยีบเทียบ คือ R0 (R nought)หรือ จํานวนคนติดเชื้อที่เพ่ิมขึ้นจากคนติดเชื้อ 1 คน 
(reproductive number) ซึ่งเปนคาแสดงความสามารถการแพรเชื้อตามธรรมชาติวาคนท่ีติดเชื้อ 1 
คน จะแพรใหคนอื่นประมาณก่ีคน ในประชากรที่ไมมีภูมิตานทานมากอนและไมมีการควบคุมโรค
ปจจัยท่ีมีผลตอคา R0 เชน ภูมิตานทานของประชากร ความสามารถในการควบคุมการแพรเชื้อ 
ตัวอยาง R0 ของแตละโรค 
                                                            -R0 โรคหัด 12-18 
                                                            -R0 ไขหวัดใหญตามฤดูกาล 1.3 to 1.5. 
                                                            -R0 ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (novel 
influenza A (H1N1)) 1.4 and 1.6 
                                                            -R0 ของ COVID-19 1-5 (จากการประชุมรวม 
WHO-จีน เมื่อ 24 กพ. 2563) 
การแปลคา R0 
                                                            -R0 นอยกวา 1 แสดงวาจํานวนผูติดเชื้อลดลง 
และโรคจะหมดไปในที่สุด 
                                                             -R0 เทากับ 1 แสดงวาจํานวนผูปวยจะคอนขาง
คงที่ ไปเรื่อยา 
                                                             -R0 มากกวา 1 แสดงวาจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ และจะเกิดการระบาด 

              1.3 การปองกนัการแพรเชื้อ และการติดเชื้อ 
การปองกันการแพรเชื้อ และการติดเชื้อ 
                         1. ลางมือ ดวยน้ําและสบู ใหทั่ว และนานพอ (ประมาณ 20 วินาที) และเช็ดมือ
ให 
แหง 
                                    -การลางมือดวยน้ําและสบูจะกําจัดคราบสกปรก และฆาเชื้อไวรัส ไม
จําเปนตองใชสบูที่ผสมสารฆาเชื้อ 
                                    -ถาไมมีน้ําและสบู จึงใชแอลกอฮอล(60-70 % ซึ่งมักอยูในรูปเจล หรือ
สเปรย)ทาทั่วมือที่ไมเปยกเพื่อฆาเชื้อโรค (ถามือเปยก แอลกอฮอลจะเจือจางจนฆาเชื้อไมได)ทิ้งให
แหง หามลางนํ้าตอ เพราะจะลางแอลกอฮอลหมดไป แตถามือสกปรกตองลางมือดวยน้ําและสบู 
เพราะแอลกอฮอลจะไมสามารถฆาเชื้อโรคที่อยูในคราบเปอน 
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                                     2. ไมเอามือจับหนา ปาก จมูก หรือ ตา ถาจําเปน ควรทํามือใหสะอาด
กอน 
                                      3. เวนระยะหาง จากคนอ่ืนที่อาจจะแพรเชื้อ (keep distance) 
ไดแก 
                                                     - คนที่มีอาการซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดิน
หายใจ เชน ไข ไอ 
                                                    - หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีคนหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คนที่ไมรูจักและอาจติดเชื้อ โดยไมสามารถอยูหางกันเกิน 1 เมตร ไดตลอดเวลา ถาจําเปน ควรใส
หนากากอนามัย และไมหันหนาเผชิญกัน เพราะเขาอาจไอ จามรดได 
                                      4. ทําความสะอาดสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งบรเิวณที่อาจ
ปนเปอนเสมหะน้ํามูก น้ําลาย จากผูปวย และมีไวรัส 
คนกลุมตางๆที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคน้ี ควรปฏิบัติดังนี้ 
                                            1) คนทุกคนมือสะอาด : ลางมือดวยน้ําและสบูอยางถูกวิธีเปน
หลัก โดยเฉพาะเม่ือมคีราบสกปรก ใชแอลกอฮอลเจลเฉพาะเวลาที่ไมสามารถใชน้ําและสบูลางมือ 
หนา : ไมสัมผัสดวยมือที่ยังไมสะอาด เพราะปาก จมูก ตา เปนทางเขาของเชื้อ หนากากปองกัน : คน
ท่ีไมติดเชื้อไมจําเปนตองใชหนากากเมื่ออยูในท่ีชุมชนที่แนใจวาไมมีผูติดเชื้อ อาจใชหนากากผาที่มี
คุณภาพ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่คาดไมถึงวาจะมีคนไอจามรด หากเกิดขึ้น รีบเอาหนากากออก ลาง
หนา หรือเช็ดหนา หากไมเกิดอุบัติเหตุ จัดการหนากากที่ใชคร้ังเดียวเชนเดียวกับ ขยะทั่วไป สวน
หนากากผานั้น ซักแลวใชใหมไดกิน: อาหารปรุงใหมๆ  ดวยกระบวนการที่สะอาด ลางมือกอนกิน
อาหาร และไมปนเปอนอาหารสวนกลางดวยชอนซอมสวนตัว 
                                           2) ผูปวย 
-หนากากปองกัน: ใชหนากากอนามัยทางการแพทย ใชและทิ้งอยาง ขยะติดเชื้อในที่ที่มีการจัดไวใหท่ี
เปนลักษณะปด หรือทิ้งในถุงหรือถังขยะปด ที่ใชเฉพาะ  
                                                     -ไอ จาม: ใหปลอดภัยตอคนอื่น เวนระยะหางและหัน
หนาออกจากคนอ่ืน ใชขอพับศอกดานในปดปากและจมูก หรือใชทิชชูปดปากและจมูก แลวทิ้งในถัง
ขยะติดเชื้อ หรือใสถุงท่ีปด หากใสหนากากอนามัยอยู ใหไอ จาม ในหนากากอนามัย ถาใช 
ผาเช็ดหนาปดปากจมูก เสร็จแลวใหพับดานเปอนไวขางใน เก็บไวในถุงพลาสติกกอนนําไปซัก 
                                                      -อยูหางจากคนอื่น: งดหรือเลี่ยงการเขาใกลคนอื่นใน
ระยะนอยกวา 1 เมตร 
                                            3) ผูดูแลผูปวย 
ถาตองเปนผูดูแลผูปวยที่บาน 
                                                          ( 1) แยกผูปวยจากคนอื่น เวนระยะหางใหเกิน 1-2 
เมตร ตลอดเวลา หากเปนไปได ผูปวยควรจะอยูในหองแยกและแยกใชหองน้ําจากคนอื่น 
                                                           (2) หนากากอนามัย ผูปวยใสหนากากอนามัยเม่ือ
อยูในหองรวมกับคนอ่ืน คนท่ีดูแลผูปวยใกลชิดก็ควรจะใสหนากากอนามัยเมื่ออยูในหองผูปวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูปวยใสไมได 
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                                                          ( 3) ระมัดระวังในการสัมผัสเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย 
และสิ่งคัดหลั่งอ่ืน จากผูปวยใสหนากากอนามัย ผากันเปอน และถุงมือ ตามกรณี และลางมือ 
                                                          ( 4) ทําความสะอาดบริเวณท่ีใชดูแลผูปวย และ
สิ่งของ เชน โทรศพัท 
                                                           (5) ลางมือดวยสบูและนํ้าใชแอลกอฮอลเมื่อไมมีสบู
และน้ํา 

 
2.  วิทยาการระบาดในการควบคุมโรคติดตอ 

โรคติดตอถือเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และ
เปนเร่ืองที่ชุมชนจะตองเผชิญกับปญหานี้จนเปนปกติธรรมดา ซึ่งชุมชนในทุกมุมโลก ตองพยายาม
ตอสูกับโรคติดตออยางตอเนื่องมาตั้งแตสมัยโบราณ ผลของการตอสูของชุมชน บางคร้ังก็ชนะตอโรค
บางโรค จนสามารถกวาดลางใหหมดไปในแตละประเทศ แตละภูมิภาค หรือหมดไปจากโลก เชน 
กรณีของไขทรพิษ ซึ่งหมดไปจากโลกแลวโดยมีผูปวยรายสุดทายที่ประเทศโซมาเลีย เมื่อเดือนตุลาคม 
2520 และไดมีการพยายามจะกวาดลางโรคอ่ืน ๆ ตอไป เชน โปลิโอ ที่ตั้งเปาหมายจะกวาดลางให
หมดจากโลกนี้ในป 2543 และโรคอื่น ๆ อีก ดังนั้นจึงนาจะพิจารณาวาทําไมหรือทําอยางไรจึงจะ
บรรลุวัตถุประสงคได โดยทบทวนองคความรูและวิธีการที่ไดดําเนินการไปแลวเพื่อจะไดสามารถ
กําหนดวิธีการสําหรับโรคอื่น ๆ ตอไป 

จากความสําเรจ็ของการกวาดลางโรคไขทรพิษไดมีการสะสมประสบการณ ความรู 
ตาง ๆ มาชานาน มีประวัติวาโรคนี้มีมาตั้งแตสมัยโบราณ แมในมัมมี่ของอียิปตก็มีหลักฐานของ 
โรคในมนุษยไดพยายามเรยีนรูธรรมชาติของไขทรพิษ แลวคิดคนวิธีตอสูมาหลายแบบตั้งแตการนํา
สะเก็ดหนองฝของผูปวยมาปนแลวใหคนปกติสูดดม หรือเอาหนองฝจากผูปวยไขทรพิษมาปลูกที่คน
ปกติ เพ่ือหวังใหมีอาการไขทรพิษอยางออนแลวปองกันโรคไขทรพิษได แตบางคร้ังอาการรุนแรงถึง
ตายจึงตองเลิกและหามใชวิธีนี้ในการปองกันโรค ตอมาการสังเกตพบวาคนเลี้ยงวัวบางคนไมปวยดวย
ไขทรพิษเพราะติดโรคฝวัวจากวัว ก็นําหนองฝจากคนที่เคยติดโรคฝวัวจากวัวมาปลูกในคนแลวปองกัน
โรคไดตั้งแต พ.ศ. 2339 ทั้งนี้โดยการเขาศึกษาและนํามาประยุกตใชในคนโดย นายแพทย เอดวาด 
เจนเนอร ชาวอังกฤษ และเปนคร้ังแรกที่ทําใหเกิดการสรางภูมิกันข้ึนมาเรยีกวา vaccination โดย
แผลงมาจากภาษาละตินที่แปลวาวัว จึงถือไดวามีความรูมาแลวถึง 200 ป(ประหยัด  แดงสุภา  
2541 : 7) โดยการศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค แลวเลียนแบบธรรมชาตินั้นคิดคนวิธีปองกันโรค มี
การทดสอบจนยืนยันไดวาเปนความจริง และคาดหวังวาจะปราบโรคไขทรพิษไดแตตองเสียเวลาอีก
นานถึง 180 ป จึงบรรลุวัตถุประสงค เพราะธรรมชาติการเกิดโรคนั้นมเีหตุปจจัยหลายอยาง ถาจะ
เอาชนะใหไดตองรูใหครบถวน การรูจักวิธีการปองกันโรคโดยสรางความตานทานใหตอสูกับโรคเพียง
อยางเดียวโดยการปองกันโรคในแตละบุคคล(individual protection) ไมสามารถกําจัดโรคออกไป
จากชุมชนได เพราะการเกิดโรคในชุมชนนั้นเก่ียวของกับคนจํานวนมาก ซึ่งมีความแตกตางกันใน
หลายองคประกอบ และยังอยูในสิ่งแวดลอมซึ่งแตกตางกันไมเปนแบบเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นนัก
สาธารณสุขจึงตองเรียนรูธรรมชาติของการเกิดโรคใหกวางขวางย่ิงขึ้น จนสามารถรวบรวมเครื่องมือ
หลายองคประกอบเขาดวยกันจึงจะสามารถกวาดลางโรคได เชน กรณีของไขทรพิษ เราใชกลยุทธการ
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เฝาระวังและการควบคุมที่เรยีกกวา surveillance and containment  โดยใชวัคซีนมาเพิ่มความ
ตานทานในประชากรที่เสี่ยงตอโรค โดยไมอาจพูดไดวาใชวัคซนีหรือหนองฝมากวาดลางไขทรพิษ
สําเร็จ เพราะเรามีวัคซนีมากอนหนานี้ถึง 180 ป แตก็ยังเอาชนะโรคนี้ไมสําเร็จ จะตองใชความรูอยาง
อ่ืนมาประยุกตใชจึงสําเร็จลงได 

ความรูท่ีสําคัญท่ีนํามาประยุกตใชตอสูกับโรคภัยไขเจ็บ โดยเฉพาะโรคติดตอนั้น เปนที่
ยอมรับกันทั่วไปแลว คือความรูเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดโรค ทําใหเขาใจถึงลักษณะการเกิดโรค 
การกระจายของโรคในชุมชน ซึ่งมีลักษณะเปนธรรมชาติวา กระจายการเกิดโรคไมเทาเทียมกันทุกคน
ในชุมชน กลาวคือบางคนปวยแตบางคนไมปวยทั้งที่อยูดวยกัน คนที่ปวยบางคนอาจปวยมากบางคน
ปวยนอย การปวยก็ปวยไมพรอมกัน อาจจะใกลเคียงกันหรือหางกัน และการเกิดโรคในแตละพ้ืนที่ก็
ไมเหมือนกัน ทั้งในแงของจํานวนและความรุนแรง ลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน หรือมีความหลากหลาย
ไปตามเวลา สถานที่และบุคคลของการเกิดโรค ยอมมีเหตุและปจจัยเอ้ือใหมีความแตกตางกันข้ึน ถารู
ถึงเหตุ ปจจัยที่เอ้ือหรือบงชี้ใหเกิดการแตกตางกันได ก็จะสามารถนําเอาเหตุและปจจัยเหลานั้นมา
ประยุกตใชเพ่ือชลอหรือปองกันการเกิดโรคเหลานั้นได 

ความรู ความเขาใจธรรมชาติของการเกิดโรคดังกลาวนี้เราเรียกวา ระบาดวิทยา ซึ่งถือได
วาเปนศาสตร (science) เปนแนวทางการทํางาน (discipline) การท่ีถือวาระบาดวิทยาเปนศาสตรก็
เพราะเปนเร่ืองที่กอใหเกิดความเขาใจในธรรมชาติของการเกิดโรคและภัยวามีเหตุปจจัยอยางไร แลว
เกิดโรคตั้งแตมีนอยจนถึงข้ันระบาดหรือมีอยูเปนประจํา เปนโรคประจําถิ่น ซึ่งเปนองคความรูจาก
เหตุผลท่ีศึกษาจนสามารถยืนยันไดวาเปนความจริงพิสูจนซ้ําไดจึงถือไดเปนศาสตร เปนเร่ืองที่อธิบาย
ไดตามเหตุและผล นําไปใชไดทั้งโรคติดตอ โรคไมติดตอ เหตุภัยตรายตาง ๆ ที่เปนปญหาของชุมชนได 
ดังนั้นคนที่จะชวยเหลือประชาชนดานสาธารณสุขจึงจําเปนตองมีองคความรูท่ีเรียกวาระบาดวิทยา 
เพ่ือใหเขาใจถึงปญหาประชาชนในความรับผิดชอบ ตองเผชิญและจะตองหาวิธีแกไขใหเปนผลสําเร็จ
 สวนที่กลาววาระบาดวิทยาเปนแนวทางการทํางาน หรือ discipline  นั้นก็เพราะวาระบาด
วิทยาจะชี้บอกวิธีการคนหาใหไดความรูหรือระบุวิธีการศกึษา  (methods of study) โดยมีแนวทาง
ใหสังเกตตดิตามวาโรคท่ีเกิดในชุมชนนั้น มีการเกิดในคนประเภทใด ในเวลาใด โอกาสใด และในพื้นที่
ใด แลวมีอาการเกิดอยางไรบาง เมื่อเกิดความรูแสดงวาไดติดตามการดูการกระจายของโรคภัยไขเจ็บ
ตาม บุคคล เวลา และสถานที่โดยมีอาการที่ระบุบอกไวชัดเจน เปนการบรรยายลักษณะการเกิดโรค
ในชุมชนใหเขาใจไดหรือเปนการบรรยายปรากฏการณที่พบเห็นในชุมชนที่ไดจากการสังเกต แลวระบุ
บันทึกตามรายละเอียดของลักษณะการเกิด การกระจาย ซึ่งสรุปไดวาเปนแนวทางการหาความรูโดย
การสังเกต แลวบรรยายใหเขาใจถึงลักษณะการกระจายของโรคนั้นได 

การศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรคดวยการสังเกต บันทึก เพ่ือบรรยายนั้น เพียงทําให
เขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นท่ีไหน กับใคร แตยังบอกใหชัดถึงเหตุ และปจจัยไมได จึงมีแนวทางท่ีสอง
ตามมาคือ การเปรียบเทียบแยกแยะการเกิดโรคและภัยตามลักษณะจําเพาะบุคคล สถานที่ และเวลา 
วามีความแตกตางกันจนเปนลักษณะผิดปกติ มีปจจัยเอ้ือตอการเกิดโรคท่ีเรียกวาเปนปจจัยเสี่ยง
หรือไม การเปรียบเทียบนี้ก็ตองใชวิธีการทางคณิตศาสตร สถิติมาชวย เชน อัตรา อัตราสวน เปนตน 
การศึกษาตามแนวทางนี้เรยีกกวา ศึกษาแบบวิเคราะห (analysis) ซึ่งเปนแนวทางการศึกษาอีกแบบ 
จากนี้เมื่อมารวบรวมกันเขา ก็อาจสงสัยเหตุปจจัยที่นาจะเปนสิ่งกําหนดของการเกิดโรคภัยไขเจ็บได 
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แลวนํามาตั้งเปนสมมติฐานดําเนินวิธีการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง เพ่ือพิสูจนใหไดวาสมมติฐานนั้น
ถูกตอง การศึกษาตามแนวทางนี้เรียกกวา การทดลอง (experiment)ซึ่งอาจจะทดลองในหลอด
ทดลอง ในสัตวทดลอง หรือในคนแลวแตความเหมาะสม 

การมีองคความรู (body of knowledge) และวิธีหาความรู (methods of study) ใน
เรื่องระบาดวิทยานั้นจะมีประโยชนตอประชากรเต็มท่ีก็ตอเม่ือมีการนําความรูนั้นไปประยุกตใชเพื่อให
ประชาชนมีความสุขหรือแกความทุกขจากโรคภัยไขเจ็บได การนําความรูไปใชนี้ คือการประยุกต
ความรู (application of the knowledge)  ซึ่งรวมทั้งการคาดหมาย (prediction) การดําเนินการ
แกปญหา (intervention) และการประเมินผล (evaluation) ซึ่งเปนหลักการที่สําคัญที่สุด จะเอ้ือให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุ 

หนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุข เก่ียวกับงานสาธารณสุข คอืนํามาซึ่งสภาวะสุขภาพดี 
(healthy public) นํามาซึ่งความสุขในชุมชน โดยขจัดปญหาสุขภาพ (health problem )ใหหมดไป 
สรางพื้นฐานของ individual ของแตละชุมชน ของประชาชน ทั้งหมดนี้ใหมีศักยภาพในการสูกับ
ปญหาสาธารณสุขที่จะเขามา ไมวาจะเปนเชื้อโรค หรือไมใชเชื้อโรค ปญหาสาธารณสุข (health 
problem) ทั้งหมดมีดังนี้ (ประหยัด  แดงสุภา 2541: 9) 

1.  โรคติดตอ(Infectious communicable disease ) 
2.  โรคที่เกิดใหมหรือกลับมาอีก (new disease  emerging หรือ  reemerging – 
disease)  
3.  โรคไรเชื้อ ภยันตราย และความรุนแรง (NCD / injury/violence) 
4.  ปญหาสิ่งแวดลอมและสังคม (social environment)  
5.   แบบบริการสาธารณสุข (health care system)  
6.  พฤติกรรมประชาชน (behavior)  
โรคติดตอหรอืโรคติดเชื้อซึ่งประกอบไปดวยสิ่งมชีีวิตที่ไปกระทบปนเปอนอยูกับมนุษย 

ในปรชัญาเดิมที่วา “คนเปนเจาของโลก” แลวสิ่งมีชีวิตอื่นมารบกวนโดยถือเปนผูบุกรุก (invader)  
แตแนวความคิดใหมที่วาสิ่งมีชีวิตท้ังหลายมีสวนเปนเจาของโลกดวยกัน สิ่งมีชีวิต (คน สัตว พืช) หรือ
สิ่งไมมีชีวิตเปนสวนประกอบ (component) รวมกันในโลก และจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อย (dynamic) 
โดยอาศัยซึ่งกันและกัน อาศยัการกิน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงผลประโยชนดวยกันใหอยูใน
โลกนี้ทําอยางไรใหสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตอยูกันอยางสันติสุขไมทําลายซึ่งกันและกันนั้นเปนปรัชญา
ใหมที่นาจะคาํนึงถึง โดยมองวาสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตท่ีปรับเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไปตามธรรมชาติ มีฝน
ตก  มีแหงแลง มีพายุ มีนก มีแมลง มีคนซึ่งเคลื่อนยายไปตามโลกซึ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลา รวมทั้งสิ่งที่
เล็กลงไปเปนจุลินทรีย (micro organism ) ไดแก virus rickettsia  bacteria  parasite fungus ทุก
อยางนี้มันเปนโครงสรางชีวิต (structure for life) มีชีวิตอยูเพื่อสืบพันธุอยางตอเนื่องเพ่ือใหโลกนี้เปน
โลก สิ่งเหลานี้เปนปรัชญามองในภาพรวม โลกเราจะประกอบไปดวยหลาย ๆ อยางปรับเปลี่ยนเปน
ระยะ (dynamic process)  เปนความไมแนนอนและเปลี่ยนไปโดยการกระทํา (manipulation) ของ
คน สัตว สิ่งแวดลอมรวมมือกันเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นโรคติดตอซึ่งเปนผลพวงของจุลินทรีย (micro 
organism ) ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตมาเก่ียวของกับคน อาศัยสารอาหารจากคนไปเลี้ยงใหมีชีวิต และแพร
พันธุไดโดยไมไดหวังวาจะทําใหตัวถูกอาศัยหรือเรือนราง (host) คอืคนนั้นตองตายเพราะถาตาย
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เมื่อไรเขาก็ตายดวย ซึ่งเหมือนกับเรื่องกาฬโรค (plaque) ในหนูและหมัดหนูไมอยากใหหนูตายเพราะ
ถาหนูตายตัวหนูก็เย็นทําใหหมัดหนูอยูไมได มันตองอยูที่อุนจึงตองออกมาจากตัวหนู หมดัหนูกับเชื้อ 
pasturella  pestis ก็อยากจะอยูกันอยางเปนมิตร แตเชื้อนั้นเมื่อเขาไปอยูในหมัดหนู จะไปเจริญตรง
หลอดอาหาร (esophagus) แลวก็ไป block ตรงนั้น หมัดหนูก็กินอะไรไมไดจึงหิวและตองไปกัดหนู
ตัวอ่ืนเพ่ือดูดเลือดแตก็กลืนเลือดไมลง พอกลืนไมลงก็สํารอก ทําใหมี pasturella pestis ออกมาและ
เขาไปในแผลที่หมัดกัดเขาไปในหนูตัวใหม จึงเกิดการระบาดข้ึน พอคนผานมาก็กัดคนและสํารอกเชื้อ
ออกมา ถาทําลายลงเมื่อใดตัวมันก็จะตายและถูกกําจัดกวาดลางไปจากโลก เพราะฉะนั้นกาฬโรคจึง
ตองถูกกําจัดแตถาเชื้อ pasturella pestis มันฉลาดเหมือน E.coli ชวยในการแข็งตัวของเลือดทําให
ไดประโยชนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังใช E.coli  เปนตัวบงชี้วาอุจจาระของคนเขาไปอยูในอาหาร / 
น้ํา และกรณีบาดแผลที่ผิวหนังของลําไสแตเกิดแสดงอิทธิฤทธิ์คือบุกทะลวงไปกินสารอาหารท่ีอยูใน 
villi ในเนื้อของคนมากขึ้นกลายเปน Entero Invasive E.coli บุกรุกเขาไปใน villi ของลําไสลึก ๆ 
เกิดอาการทองเดินหรือบางชนิดสามารถปลอยพิษออกมามีอาการทางไต มีอาการเลือดออก เชน 
E.coli 0157 ซึ่งอันตรายเพราะมีอิทธิฤทธิ์มากทําใหเกิดการระบาด มีการเจ็บปวยครั้งละจํานวนมาก  

ที่กลาวมาขางตนเปนการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโรค การเปลี่ยนแปลงสาเหตุของการเกิด
โรคติดตอซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพ่ือสนองความตองการของมันและลวงล้ําในสิ่งท่ีควรมี
ควรได จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวาการกลายพันธุ (mutation) การเปลี่ยนแปลงในตัวเชื้อตาง ๆ 
มีตลอดเวลา ตัวตนตอ (etiologic agent) มีข้ึนมาก็สงผลใหเกิดอาการเจ็บปวยในแตละคน 
(individual) และกระจายไปในคนขางเคียง แพรกระจายไปสูท่ีอื่นเกิดความเสียหายตอชุมชน 

เชื้อโรคตาง ๆ มีการปรับตัวอยางท่ีเรียกวาวิวัฒนาการของโรค (evolution) ไมอยูนิ่งแต
มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ   การเปลี่ยนแปลงนี้ในโรคติดตอทําใหภาพของการเกิดโรคติดตอออกมาใน
รูปใหม ๆ มากขึ้นทั้งในรูปของแตละโรค (individual) โดยยีนสของตัวเกิดโรค (agent) เปลี่ยนรูปราง
ไป เชน HIV คร้ังแรกเขามาในไทยเปน clade B. ตอมาเปลี่ยนเปน B/E โดยเปลี่ยนท่ีเปลือกของมัน
อยูตลอดเวลาเปน structure of  life เพื่อขอมีชีวิตอยูในฐานะสมาชิกของโลกนี้การศึกษาใหรูเทานั้น
ไดมีวิชาที่เรียกวา molecular biology กับ molecular epidemiolgy ดวยเหตุที่มนุษยเห็นสิ่งอื่น
เขามาไมไดตองขับไลออกไปเพ่ือไหตนมีความสุข บอกวาไลโรคติดตอออกใหหมดแลวจะมีความสุข
แลวคิดวาจะทําได แตมาถึงวันนี้รูแลววากําจัดโรคตดิตอใหหมดไปไมได มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
มีโรคใหมเกิดขึ้น (new disease) เรียกกวา  re-emerging  disease มีคาํกลาววาโรคใหมที่เกิดขึ้น
นั้นเพราะเราไปปราบโรคเกา  เชนกวาดลางโปลิโอ ทําใหเกิดการติดเชื้อ HIV และตอมาพิสูจนไดตอน
หลังวาไมใชเกิดจากสาเหตุนี้   ถาเราใชยาฆาแมลง นกบางชนิดก็หมดไป  มีเชื้อราและ มีหนอนอยาง
อ่ืน ไมวาจะทําอะไรถาทําใหสมดุลยเสียไปก็จะเกิดสิ่งใหมเสมอ ซึ่งเรียกวา New disease เพราะเรา
นึกวามันใหมจริง แทที่จริงมันเปนของเกาแตเราพ่ึงมีความรูใหมที่สามารถพิสูจน (indentified) ได
สามารถจะสังเกตเห็น (recognize) ไดวาสิ่งนี้เปนอีกโรคหนึ่งเพ่ือแกตัวตอนักบริหาร นักการเมืองวา
เราไมบกพรองในหนาที่ของการควบคุมและปองกันโรค ก็เลยตั้งชื่อใหมวา emerging disease , Re-
emerging disease เราไมบกพรองแตโรคหรือคนอ่ืนบกพรองแตที่แทเราตรวจสอบหมดจริงไหม รู
หมดจริงไหม เรานึกวาปราบมาลาเรียสําเร็จ เพราะมีผูปวยลดลงเรื่อย ๆ ปที่แลวมีผูปวยมาลาเรียที่
เปนคนไทย 85,625 คน เปนชาวตางชาติ 57,648 คน นี่เปนสภาพปญหามาลาเรยี ซึ่งเมื่อกอนนี้เปน
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สาเหตุการตายอันดับ 1 เม่ือ 40 ปที่แลวมีผูปวย 400,000 กวาคนแตตอนนี้ไมถึงแสนคน(ประหยัด  
แดงสภุา  2541 : 11) มีชาวตางชาติเชนที่จังหวัดตาก , ตราด และระยองมีผูปวยมาลาเรียเปนชาว
พมาและเขมรมากกวาคนไทย เพราะไทยใหบริการรักษาดี ราคาถูก มาลาเรียลดลงแลว แตพอกาแฟ
ขายดีคนปลูกกาแฟก็ทําใหเกิดมาลาเรียอีก หรือกรณีโรค scrub typhus  ซึ่งมันอยูของมันดี ๆ คน
เขาไปเก็บของปาไป เผาถานจึงมีโอกาสสัมผัสและปวยเปนโรคนี้ข้ึน ทั้งหมดนี้เปนกิจกรรมท่ีเกิดโรค
เพราะคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป มีการเคลื่อนยายถิ่นที่อยูหรือสถานที่ประกอบชีพขึ้น 

จากเหตุการณตาง ๆ ดังกลาว การปองกันและควบคุมโรคติดตอตามหลักการทางระบาด
วิทยา สามารถแยกเปน 2 แบบ คือ 
  1. Empirical  ไดแกการใชเหตุผล  ประกอบการสังเกต เชน John Snow ไดศึกษา
การเกิด การกระจายของอหิวาตกโรค มาประกอบความคิดวาทําไมประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ 
Golden Square ใน London ปวยเปนอหิวาตกโรคจํานวนมากนั้นเพราะมีความแตกตางกันของการ
ใชน้ําจากปมน้ําคนละตัว ซึ่งมีอยูทั้งหมด 3 ตัว และจากรายละเอียดของขอมูล ความสามารถทําให
พิสูจนไดวาปมตัวหน่ึงเปนสาเหตุการะบาดของโรคอหิวาตกโรคในครั้งนั้น จะเห็นไดวาแมความรูเรื่อง
การเกิดโรคในคนยังไมแพรที่กระจายชัดเนื่องจากในสมัยน้ันยังไมมผีูพบเชื้ออหิวาตกโรค (vibrio 
cholera) มากอน แต John Snow ก็ไดใชหลักการสังเกตแลวใชเหตุ โดยการเปรยีบเทียบลักษณะ
การเกิด การกระจายของโรคในกลุมผูปวย จนสามารถควบคุมไดสําเร็จ ซึ่งถือเปนตนแบบของ
การศึกษาทางระบาดวิทยาในเวลาตอมา 
  2. Basic Science  เปนวิทยาศาสตรพ้ืนฐานมีหลักวิชาที่พิสูจนไดแลวนํามาใช
ประกอบการควบคุมโรคหลังจากเรียนรูครบถวน มีคําถามวา ระบาดวิทยามีบทบาทอยางไรในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอ ปญหาอยูท่ีผูดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอนั้นมีองคความรู
เก่ียวกับธรรมชาติของโรคติดตอเพียงพอ ใชวิชาการหลายสาขา เชน วิชาทางการแพทย 
(biomedical) วิทยาศาสตรพ้ืนฐานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และพฤติกรรมศาสตร ไดมีการศึกษา
เพ่ิมเติมหรือไม เพราะการเกิดโรคติดตอเปนพลวัต (dynamic)  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูที่ทํา
หนาที่ดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ จําเปนตองรูและเขาใจโรคติดตอนั้น ๆ แบบถองแท 
(insight) และสามารถนําไปใชประโยชนในทางปฏิบัติได (application - action)  ดังนั้นหลักการนํา
การระบาดวิทยาไปใชในการปองกัน และควบคุมโรคตดิตอ ตองประกอบดวย (ประหยัด  แดงสุภา  
2541: 13) 
  2.1 องคความรูเรื่องโรคติดตอ (body of knowledge) 
  2.2 วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา (method of  epidemiology  study) 
  2.3 การนําไปใช (application - action) 

2.1  องคความรูเร่ืองโรคติดตอ (body of knowledge) 
  องคความรูเร่ืองโรคติดตอ ไดแกความรูเร่ืองเชื้อโรค จุดออน จุดแข็ง ของการเกิด
และสิ่งตาง ๆ ที่เปนปญหาสาธารณสุข เชน ระบาดวิทยาอุจจาระรวง หมายถึงองคความรูที่อธิบาย
ลักษณะธรรมชาติของการเกิดอยางไรบาง เกิดในกลุมคนลักษณะใด รวมทั้งลักษณะการกระจายของผู
ท่ีมีอาการอุจจาระรวงและชวงเวลาท่ีพบผูมีอาการอุจจาระรวงมาก ตลอดจนบอกใหทราบถึงวาอะไร
เปนสาเหตุ เปนตัวกําหนด (determinant) ใหเกิดปญหาโรคนั้น ๆ  ขึ้นในชุมชน ซึ่งองคความรูทาง
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ระบาดวิทยาของโรคอ่ืน ๆ ก็เชนเดียวกัน กลาวคือ ผูที่ทําหนาที่ปองกันและควบคุมโรคติดตอ จะตอง
เรยีนรูธรรมชาติของการเกิดโรคนั้น ๆ  (natural history of disease)  ตามหลักระบาดวิทยา เรา
ทราบวา การเกิดโรคติดตอ เกิดจากการไมสมดุลระหวาง host agent และ environment การเกิด
โรคทุกชนิดสามารถแบงออกได 4 ระยะ คือ 

2.1.1  ระยะท่ี 1 (stage of susceptibility) เปนระยะเริ่มตนของการเสยีสมดุล 
มีปจจัยบางอยางเกิดขึ้น เปนปจจัยที่สนับสนุนใหมนุษยมีโอกาสเปนโรคมากกวาปกติธรรมดา เรยีก
ปจจัยน้ีวาปจจัยเสี่ยง (risk factor) ปจจัยเสี่ยงนี้บางคร้ังสามารถทําใหหมดได เชน ปจจัยเสี่ยง
เนื่องจากพฤติกรรมซึ่งเปนเรื่องท่ีมนุษยทําใหเกิดขึ้นเอง เชน การสูบบุหร่ี ดื่มเหลา ติดสารเสพติด แต
บางอยางเปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไมได  เพราะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เชน เพศ อายุ กรรมพันธุ เปนตน 
แตไมไดหมายความวา เมื่อมีปจจัยเสี่ยงเกิดข้ึนจะทําใหมนุษยเปนโรคทุกราย แตเปนการอาศัยขอมูล
ทางสถิติท่ีใชคาดคะเนในระดับภาพรวมของประชากรทั้งหมดวานาจะเกิดโรค หรือมีโอกาสเกิดโรค
มากกวาภาวะปกติ 
  2.1.2  ระยะท่ีสอง (stage of  presymptomatic ) เปนระยะที่กระบวนการ
เกิดโรคดําเนินในรางกายไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปจจัยเสี่ยง เกิดการเปลี่ยนแปลงในเนื้อเย่ือตางๆ ของอวัยวะ
ท่ีเกี่ยวของ แตยังอยูในวิสัยที่รางกายควบคุมไมได ทําใหไมเกิดอาการของโรคใหเห็นเดนชัด การคนหา
การเกิดโรคในระยะนี้ตองอาศัยเคร่ืองมือทางการแพทยตรวจหาผูสัมผัสหรือผูสงสัย เรยีกการตรวจคัด
กรอง (Screening tests) 
  2.1.3  ระยะท่ีสาม (stage of clinical disease) เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อเยื่อมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งท่ีรางกายทนไมได ทําใหเกิดอาการของโรค 
  2.1.5  ระยะท่ีสี่ (stage of disability) เปนระยะที่ทําใหเกิดการสูญเสียในเชิง
การใชงานของรางกาย ทั้งในดานเคลื่อนไหวในการทํางานตาง ๆ ของรางกาย ผลกระทบตอจิตใจและ
สังคม ซึ่งโรคเม่ือเกิดขึ้นในระยะนี้แลวจะหายเปนปกติทุกอยาง แตบางโรคไมหาย บางโรคมีความ
พิการเหลืออยู 

2.2  การศกึษาทางระบาดวิทยา (method of epidemiological study) 
  การศึกษาระบาดวิทยาของปญหาใด ๆ ตามหลักทางระบาดวิทยา หมายถึง
การศึกษาการเกิดโรคในธรรมชาติโดยการนําขอมูลของโรคที่จะศึกษามาวิเคราะห วิจัย เชน ใน
สหรัฐอเมริกา ไดศึกษาติดตามกลุมประชากรท่ีทราบวามีการติดเชื้อเอดสโดยนักวิจัยหลายสถาบัน 
เพ่ือศึกษาถึงระยะตาง ๆ ของการเกิดโรคนั้นยาวนานเพียงใด ซึ่งจากการติดตามตอเน่ืองกันเปนเวลา
ประมาณ 10 ป พบวาในปแรกมีเพียงรอยละ 2 หรือ 3 แลวเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 7 ในปตอ ๆ มา
หลังไดรบัเชื้อแลวแสดงอาการ จึงไดสรุปวา stage of  presymptomatic ในผูติดเชื้อโรคเอดสจะ
ยาวนานไดถึง 10 ป  แตเมื่อมีอาการ จะตายภายใน 1-2 ป โรคบางโรคที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน (acute 
disease) สามารถที่จะศึกษาไดโดยการเฝาระวังทางระบาดวิทยา (epidemiology surveillance) 
การสอบสวนทางระบาดวิทยาเมื่อเกิดการระบาดข้ึน (outbreak investigation) แตมีขอจํากัดตรงที่
โรคที่เกิดขึ้น จะตองมาจากแหลงเชื้อเดียวกัน (common source outbreak)  และจะตองรูวันเวลา
ท่ีสัมผัสเชื้อแนนอน จึงสามารถที่จะคาํนวณระยะฟกตัว (Incubation period) ที่แนนอนได การแบง
การศึกษาทางระบาดวิทยาออกเปน 3 ลักษณะคือ 
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2.2.1  การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา (descriptive epidemiology) 
   เปนการศึกษาประชากรเพียง 1 กลุม ไมมีกลุมเปรียบเทียบ หรือกลุมควบคุม 
เปนการพรรณนาทางการระบาดของโรคนั้น ๆ ทําการแจกแจงถึงลักษณะ (characteristics) หรือ
รูปแบบ (pattern) ของโรคนั้น ๆ ใหเห็นเดนชัด โดยการใชอัตราปวยและ / หรืออัตราตายเปนสิ่ง
พรรณนา ในเร่ืองตอไปนี้คือ 

1)   ระบุชนิดของโรค หรือปญหาสาธารณสุข โดยทําการแจกแจงใหเห็นวา
โรคหรือปญหามีอะไรบาง แตละโรคมีอัตราปวยและ/หรืออัตราตายเทาใด สามารถตอบคําถามวา
อะไรคือปญหา (what) ได ซึ่งจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับ 
  (1) ตัวกอโรค (agent) เปนตัวปจจัยที่ทําใหเกิดโรค มีดวยกัน 
หลายชนิด ที่สําคัญไดแก ปจจัยทางโรคติดตอ (Infectious disease factors) หมายถึง ปจจัยที่มีชีวิต
และทําใหเกิดโรคกับมนุษยและสัตว เชน Virus Riclettsia Bacteria  Parasite เปนตน ปจจัยทาง
ฟสิกส (physical factor) ไดแกความรอน ความเย็น แสง เสียง และแรงกลไกเปนตน ปจจัยทางเคมี 
(chemical  factor) ไดแก สารเคมีภายนอกรางกาย  เชน สารพิษตาง ๆ สิ่งระคายเคือง สารภูมิแพ 
ยารักษาโรค ยาฆาแมลง เปนตน รวมทั้งสารเคมใีนรางกาย ไดแกของเสียพวกไนโตรเจน 
โคเลสเตอรอล และฮอรโมน เปนตน ปจจัยทางสรีระวิทยา (psychological factor) ปจจัยทาง
พันธุกรรม (genetic factor) ปจจัยทางอาหาร (nutrition factor) เปนตน 
    (2) เรือนรางหรือมนุษย (host) ทําการแจกแจงใหเห็นวาโรคที่
เกิดขึ้นแตละชนิดนั้น มีอะไรเปน host สัตวอะไร พืชอะไร เปน intermediate host มนุษยเปน 
host ประเภทไหน เปน final host หรอื accidental host ซึ่งวิธีจําแนกแตละประเภทขึ้นอยูกับชนิด
ของโรค  
      (3)สิ่งแวดลอม (environment) มีอิทธิพลมากในการทําใหการเกิด
โรคเปลี่ยนแปลงไป เชน สภาพทางภูมิศาสตร ฤดูกาล เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี การ
คมนาคม การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การเมือง การปกครอง ภัยธรรมชาติ และสงครามเปนตน 
   2) บอกถึงลักษณะการกระจายของโรคนั้น ๆ ไปตามลักษณะตาง ๆ การ
กระจายมีความสัมพันธกันอยางไร ไดแก 
    (1) การกระจายตามเวลา (time) ทําการแจกแจงใหเห็นวาโรคแต
ละชนิดเกิดขึ้นในเวลาใดมาก อาจพิจารณาการเกิดโรคตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล (seasonal 
variation) ซึ่งหมายถึงลักษณะการเกิดโรคท่ีมีผูปวยมาก ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีซ้ํากันหลาย 
ๆ ป อาจตรงกับชวงฤดูกาล (season ) เชน ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว เปนตน อาจพิจารณาดูการเกิด
โรคเปนป เปนเดือน เปนวันตามเทศกาล มีประโยชนในการที่จะรูไดวาโรคน้ันมีการเปลี่ยนแปลงตาม
วัน เวลา และฤดูกาลหรือไม มลีักษณะจําเพาะแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน สามารถทําใหคาดคะเน
การเกิดโรคในแตละปเพ่ือวางแผนปองกันลวงหนา สามารถใชขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพล (determinants) ตอลักษณะการเกิดโรคดงักลาว ซึ่งนําไปสูการกําหนดมาตรการควบคุม 
ปองกันโรคที่มปีระสิทธิภาพตอไป 
    (2)  การกระจายตามสถานที่ (Place) เปนการแจกแจงใหเห็นวา
โรคแตละชนิดเกิดข้ึนในที่ใดมาก อาจพิจารณาดูเปนครอบครัว หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค 
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ประเทศ ในเมือง นอกเมือง ในเขตเทศบาล แหลงชุมชน เปนตน โดยการพิจารณาสถานที่แรกเกิดของ
โรค และจุดตาง ๆ ที่โรคแพรกระจายไป เนื่องจากสถานที่อาจมีอิทธิพลตอการเกิดโรค ซึ่งเปน
ประโยชนตอการสืบสวนหาสาเหตุ และการปองกันควบคุมโรคที่เปนปญหาในสถานที่หรือบริเวณนั้น
ตอไป 
    (3) การกระจายตามบุคคล (person) ทําการแจกแจงใหเห็นวาโรค
ท่ีเกิดขึ้นแตละชนิดนั้น เกิดข้ึนกับบุคคลประเภทใดมาก ประเภทใดนอย โรคหนึ่ง ๆ อาจมี
ความสัมพันธกับบุคคลประเภทหนึ่ง ๆ ไมเหมือนกัน ดังนั้นการแจกแจงบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ 
เชน แบงตามกลุมอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฯลฯ ขึ้นอยูกับแตละชนิดของโรค และความ
ประสงคของผูศึกาษวามีวัตถุประสงคอะไร 

การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา สามารถนําไปสูการสอบสวนการระบาดของโรค
ในชุมชน ซึ่งในภาวะปกติชุมชนจะมีโรคตาง ๆ เกิดขึ้นเปนประจํา ซึ่งแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น 
และเวลา ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา สามารถทําใหทราบการเกิดโรค หรือเกิดเหตุการณที่ผิดปกติขึ้น 
ซึ่งเหตุการณที่เกิดข้ึนนั้น ลักษณะที่เกิดแตละคร้ังจะไมเหมือนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การ
เปลี่ยนแปลงภายในองคประกอบการเกิดโรค เชน เกิดความผิดปกติใน host หรือ agent หรือ 
environment เหตุการณนั้นเพ่ือดําเนินการควบคุมโรค หรือเหตุการณนั้นตอไป และนอกจากน้ัน
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนายังเปนพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานเพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมโดยการวิเคราะห 
(analytical studies) และโดยการทดลอง วิจัย (experimental or research studies) ตอไป 

2.2.2 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห (analytical epidemiology)  
   เปนวิธีการศึกษาที่ดําเนินการตอจากระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เพ่ือหา
ความสัมพันธระหวางโรคหรือมีปญหาอื่น ๆ และปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกิดในชุมชน ทําให
ทราบปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หรือปญหานั้น ๆ โดยที่ประชากรท่ีศึกษานั้นไดรับปจจัย หรอื
องคประกอบที่ศึกษานั้นอยูกอนแลวตามธรรมชาติ  (ไมใชจากการทดลอง) รูปแบบการศึกษาเชิง
วิเคราะหนั้น ตองมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม  (มีกลุมเปรยีบเทียบ) โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาคือ 

- ศึกษาสาเหตุของโรค หรือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค 

- ศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค 

- เพ่ือใชวางแผนการปองกันควบคมุโรค 

- เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค 
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหมีองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

1) การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน  ไดแก การเดาอยางมี
เหตุผลหรือการสรุปที่ไดตั้งไวชั่วคราวเพ่ืออธิบายความจรงิที่ไดรับจากการสังเกตหรอืปรากฏการณตาง 
ๆ และเพ่ือนําไปสูการสืบสวนคนควาตอไป สมมุติฐานอาจจะถูกหรือผิดจริงหรือไมก็ได แตจําเปน
จะตองทดสอบวาไดรับการยืนยันหรือไม สมมุติฐานนั้นไดวาจริงหรือถูกตอง สมมุติฐานจึงเปนการ
คาดคะเนคําตอบของปญหาที่มีลักษณะเปนขอความที่แสวงหาคําตอบ อธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือ
เหตุการณโดยท่ียังไมมีการยืนยันจากขอเทจ็จริง สมมุติฐานมีความหมายอยูสองนัย คือ 
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1. หมายถึงทฤษฏี หรือหลักทั่วไป ซึ่งรวบรวมจากการศึกษาคนควาในปญหาตาง ๆ  2. หมายถึงการ
คาดคะเนหรือขอสมมุติฐานชั่วคราวที่ตั้งข้ึนเพื่อเปนแนววางในการศึกษาคนควาเพื่อพิสูจนตอไป 

2) ประชากรที่ศึกษามี 2 กลุม ไดแกกลุมศึกษา (study 
group) และกลุมเปรียบเทียบ (comparison or control group) การเลือกกลุมประชากรท่ีจะ
ทําการศึกษาในระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพ่ือหลีกเลี่ยงความเอนเอียง หรอือคติตาง  (bias) ซึ่งมี
ปจจัยสําคัญในการพิจารณาเลือกกลุมศกึษา และกลุมเปรียบเทียบ 6 ปจจัย ไดแก 
     (1) ตองเปนกลุมสามารถเปรียบเทียบกันได 
(comparability) จําเปนตองหลักเลี่ยง Selection Bias ในการเลือกประชากรทั้งสองกลุม และ
เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได กลุมเปรียบเทียบควรมีลักษณะคลายกลุมศึกษาในทุก ๆ แง ยกเวน
ปจจัยเสี่ยงที่ศึกษา 
     (2) ความถ่ีของการไดรบัปจจัย หรือสัมผัสกับปจจัย (risk 
factor exposure)  กลุมศึกษาจะตองมีความถี่ของการไดรับปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญตอการเกิดโรคท่ี
เดนชัด 
     (3) ความถ่ีของโรค (disease frequency)  ถาความถ่ี
ของโรคมีนอย ประชากรที่ศึกษาจะตองคนความากหรืออาจใชเวลาในการติดตามนาน แตถากลุม
ศึกษามีความเสี่ยงตอโรคสูงกลุมศึกษาก็จะเล็กลง 
     (4) ความไวของการศึกษา (degree of sensitivity) การ
ตัดสินใจเลือกวาจะใชตัวอยาง (sample size) เทาใดนั้น นอกจากจะตองพิจารณาถึงความถี่ของ risk 
factor และความถี่ของโรคแลวยังตองพิจารณาระดับความไวที่ตองการวัดดวย ถาตองการวัดการ
เพ่ิมขึ้นของ risk factor ที่ปริมาณเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย จะเห็นความแตกตางอยางเดนชัดก็ตองใช
กลุมเปรียบเทียบจํานวนมากขึ้น 
     (5) ความเปนตัวแทน (repersentativeness) โดยทั่วไป
เปนที่คาดหวังวา ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดควรจะสามารถอธิบายผลไปยังกลุมประชากรทั่วไปได 
แตการศึกษาอาจไมเปนตัวแทนของกลุมศึกษาทั้งหมด โดยที่การศึกษานั้นกระทําในบุคคลบางกลุม 
ดังนั้นผลที่ไดจึงไมอาจจะอธิบายไปยังกลุมประชากรทั่วไปได 
     (6) งายตอการศึกษา (feasibility) กลุมศึกษาและกลุม
เปรียบเทียบตองงายตอการศึกษาไมวาจะเปนการเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงหรือเกี่ยวกับโรคท่ี
เกิดขึ้น 
 การศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห แบงไดเปน 3 รูปแบบ คือ 
   1). การศกึษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (cross –sectional study) เปน
การศึกษาที่เร่ิมจากการเลอืกประชากรท่ีจะศึกษา 2 กลุม คือ กลุมศึกษา (study group) และกลุม
เปรียบเทียบ (comparision Group)  ซึ่งเปนประชากรที่ไมปวยดวยโรคที่ศึกษา จากนั้นทําการวัดโรค 
และปจจัยที่ศกึษาพรอม ๆ กัน ณ จุดเวลาที่ศึกษาขณะน้ัน การศึกษาวิธีนี้จะชวยบอกความชุก 
(prevalence) ของโรค แตไมสามารถสรุปไดวาปจจัยนั้น เปนสาเหตุของโรคหรือไม แมวาผลการ
วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติจะแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธุระหวางปจจัยที่ศึกษาและโรคก็ตาม 
ท้ังนี้เพราะการตรวจพบวามีปจจัยที่เก่ียวของใน study group ในขณะที่ศึกษานั้น อาจะเปนผลมา
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จากความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกอนแลวก็ได กลาวโดยงายก็คือ ไมสามารถพิสูจนไดวาอะไรมากอน
ระหวางโรค และปจจัยที่ศกึษา  
   2)  การศึกษาชนิดยอนหลัง (retrospective study) เปนการศึกษาเริ่ม
จากการเลือกประชากรที่ไดรับปจจัย และไมไดรับปจจัย แลวติดตามดูการเกิดโรคในทั้งสองกลุม 
ความแตกตางของอุบัติการของโรคระหวางสองกลุม ชวยชี้ใหเห็นทิศทางและขนาด หรือกําลังของ
ความสัมพันธระหวางโรค และปจจัยที่ไดรับหรือที่มีอยู 
   3)  การศึกษาไปขางหนา (prospective or cohort study) เปนการศึกษา
เริ่มจากการเลือกประชากรที่ไดรับปจจัยและไมไดรับปจจัยแลวติดตามดูการเกิดโรคทั้งสองกลุมความ
แตกตางของอุบัติการณของโรคระหวางสองกลุม ชวยชี้ใหเห็นทิศทางและขนาด หรือกําลัง
ความสัมพันธระหวางโรคและปจจัยที่ไดรับหรือที่มีอยู 

2.2.3.ระบาดวิทยาเชิงทดลอง (experimental epidemiology) ระบาดวิทยา
เชิงทดลอง เปนการศึกษาทางระบาดวิทยาอีกวิธีหนึ่ง เพื่อหาความสัมพันธระหวางเหตุ (cause) และ
ผล (effect)  สําหรับพิสูจนสมมุติฐาน นิยมทําการทดลองดูผลในคนหรือสัตว เกี่ยวกับการรกัษาโรค 
(therapeutic trial) การปองกันโรคเชนการใชวัคซีน (vaccine trial) และการทดลองคนควาในดาน
อ่ืน ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู สําหรับเพิ่มเติมชองวางทางวิชาการที่ยังขาดใหสมบูรณย่ิงข้ึน วิธี
การศึกษาแบบนี้จะมีหลักการเปนแบบเดียวกับการศกึษาแบบ prospective study ในระบาดวิทยา
เชิงวิเคราะห แตแตกตางกันที่ prospective study เปนการศึกษาโดยการสังเกตตามเหตุการณที่
ดําเนินไปเอง แตการทดลองจะใหกลุมศึกษา (study หรือ  experimental group) ไดรับ (หรือให
ขาด) สิ่งท่ีเปนสาเหตุของโรค หรือสิ่งทดแทนอ่ืน ๆ จากการจัดทําขึ้น 
  การทดลองเชื่อวาเปนการทดสอบท่ีดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวาง สาเหตุ 
และผล คือถาใหสิ่งใดแกกลุมศกึษาแลวเกิดผลขึ้นแตไมเกิดขึ้นกับกลุมเปรียบเทียบ และเมื่อเอาสิ่งนั้น
ออกหรือลดปริมาณลง ก็จะไมเกิดผลนั้น หรือเกิดนอยในกลุมศึกษา สวนกลุมเปรียบเทยีบไมมกีาร
เปลี่ยนแปลงเลย จึงเปนการแสดงวาสิ่งนั้นนาจะเปนสาเหตุของโรคจริง 

2.3 การนําหลักระบาดวิทยาไปใชประโยชน (application - action) 
 เปนการนําเอาองคความรูและการศึกษาทางระบาดวิทยามาใชในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ มีการดําเนินการตามหลักระบาดวิทยา 5 แบบตามความมุงหมายท่ีจะนําไปประยุกตใชคือ 

2.3.1 Circumstancial epidemiology 
2.3.2 Etiological epidemiology 
2.3.3 Ecological epidemiology 
2.3.4 Evolutionary epidemiology 
2.3.5 Mathematical epidemiology 

2.3.1 Circumstancial epidemiology  เปนการอธิบายโดยการใชองคความรู
ของการเกิดโรคซึ่งเปน dynamic เปนการมองปญหาแบบ bird eye view วาโรคนั้นเกิดขึ้นได
อยางไร ความสัมพันธระหวาง host agent และ environment เปนอยางไร สถานการณทั่วไปทั้งใน
ประเทศ และรอบโลกมีการ distribute อยางไร มีเหตุการณอะไรที่จะเอื้อใหเกิดโรคน้ัน ๆ เปนการ
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บรรยายสถานการณรอบขางท่ีเอ้ือใหเกิดโรคอันจะนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย ประเมิน
ภาระของสังคม 

2.3.2 Etiological epidemiology เปนการศึกษาถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคในอดีต
จนถึงปจจุบันโรคบางโรคเกิดจากหนึ่งสาเหตุ เชนในสมัยแรก ๆ ของการระบาดของอหิวาตกโรค แต
ในทุกวันนี้เราพบวาการเกิดอหิวาตกโรคมีหลายสาเหตุ หลายเชื้อ ใน 01 vibrio มี Eltor  biotype 
และ classical biotype ใน non pathogenic ยกเวน 0139 ถาใครกินเขาไปจะทําใหเกิดทองรวงได 
ไขเลือดออกมีสาเหตุจากการไดรับเชื้อ Dengue Virus  Chikungunya Virus หรือเชื้อ Hantann 
virus ที่เกาหลี การเกิด Paralysis มีหลายอยางนอกจาก Polio แลวยังมีเชื้อ entero virus ตัวอื่น ๆ 
อีก อุจจาระรวงมีหลายสาเหตุ หลายเชื้อ เชนจาก E.coli Shigella  Salmonella Vibrio 
Parahaemolyticus เกิดจาก Bacteria ประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต จาก Virus ประมาณ 40-50 
เปอรเซ็นต เชน Rota virus นอกจากนั้นก็เปนพวกสารเคมีบางชนิด 

บางคร้ังใน 1 สาเหตุของการเปนโรค ทําใหเกิดโรคตาง ๆ ตามมาอีกหลายโรค เชน โรคเอดส 
ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวง มะเร็ง สมองอักเสบ วัณโรค ฯลฯ ทําใหบางครั้งการรายงานสาเหตุการตาย
มีความแตกตางกัน บางครั้งการวินิจฉัยผูปวยและตายดวยโรคเอดสแตวินิจฉัยวาตายดวย diarrhoea 
encephalitis เปนตน หรือบางคร้ัง hantann virus ทําใหเกิดโรคปอด เพราะฉะนั้น ถาจะเขาใจถึง
เหตุการณตาง ๆ เหลานี้ จําเปนตองศึกษาระบาดวิทยาในหลายสาขา ตองทราบถึง etiology และ 
mode of transmission เชนเชื้อ Pastuella pestis ถาหายใจเขาไปทําใหเกิด Pneumonic 
plague  ถาติดตอโดยการถูกหมัดหนูกัด เปน Septicemia plague เปนตน การศกึษาแบบนี้จะ
นําไปใชแกปญหาโดยการตัดสาเหตุแยกเหตุออกหรือใหสัมพันธกับเหตุ 

2.3.3 Ecological epidemiology เปนการศึกษาระบาดวิทยาทางดาน
นิเวศนวิทยา การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาที่มีผลตอการเกิดโรคตอ environment ตอ social 
เปน biosocial รูถึง behavior รวมท้ัง pathology ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการเกิดโรคตาง ๆ ทําให
รูเทาทันโรคภัยไขเจ็บ เพื่อประโยชนในการวางแผนแกปญหารวมทั้งหมดโดยการปรับปรุง
สิ่งแวดลอมทั้ง biological social และ benavior 

2.3.4 Evolutionary epidemiology เปนระบาดวิทยาที่จําเปนมากในสมัยน้ี 
เนื่องจากมนุษยมีการเคลื่อนยายถิ่นที่อยูอาศัยเพ่ือหางานทํา เพื่อการทองเท่ียว เรอืเดินสมุทรปลอย
น้ําเสียลงในน้ําทําให pH ของน้ํา เปลี่ยนไป ประชากรอยูกันหนาแนนขึ้นทําใหเกิด green house 
effect มีผลทําใหน้ําทะเลอุนขึ้นทําให plankton เกิดเปนขี้ปลาวาฬ (มีเชื้อโรคซอนอยูภายใน)  เรา
เพ่ิงรูวาเชื้ออหิวาตท่ีหายไปนั้นไปแอบอยูท่ีไหนทั้ง  ๆ ที่เพาะเชื้อไมขึ้นแตมันยังมีชีวิตอยู พบวามันไป
ซอนตัวอยูในสัตวน้ําชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปรางคลายกับเคย ซึ่งรวมกันอยูใน plankton โดยพบที่ปากน้ํา
ประเทศบังคลาเทศ หรือที่เคยเกิดที่ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนข้ีปลาวาฬท่ีถูกหอยกิน
เขาไป เมื่อคนนําหอยมากิน ทําใหเกิดเปนอัมพาต เปน paralitic shellfish poisoning 
 ในปจจุบันการสุขาภิบาลดีข้ึน การเกิดโรคบางชนิดเลื่อนจากเดก็เปนผูใหญ ทําใหมี
ผลขางเคียงมากขึ้น เชน Polio เมื่อกอนเกิดในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป มีโอกาสอัมพาต นอยกวาหนึ่งใน
แสน แตเลื่อนอายุเปน 10 ปขึ้นไป มีโอกาสเปนอัมพาตและเกิดโรคระบบหายใจลมเหลวสูงกวาเด็ก 
การศึกษาแบบนี้จะนําไปประยุกตใชในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนไมใหเปนปจจัยเกิดโรค 
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  2.3.5 Mathematical epidemiology เปนการใชการคํานวณเปนเครื่องมือ 
(tool) ที่นํามาใชในการวิเคราะห หมายถึงการนําความรูในระบาดวิทยาทุกสาขามารวมกันเปน 
integration epidemiology รวมเอา circumstancial epidemiology etiological 
epidemiology ,ecological epidemiology และevalutionary epidemiology มารวมกันเพ่ือ
ศึกษาทางระบาดวิทยาแบบองครวม (synoptic epidemiology)  โดยใชหลักการทางคณิตศาสตรไป
วิเคราะห สรุป จําเปนตองอาศัยคนหลายอาชีพมารวมกันทํา เปน multidisciplinary ไมใชเฉพาะ
แพทย นักวิทยาศาสตร แตตองเปนผูมีความรูเรื่องกสิกรรม การพัฒนาบานเมือง การเคลื่อนยาย
ประชากร พฤติกรรมสุขภาพ แลวเอามารวมกันวามีปจจัยอะไรบาง เราจําเปนตองรูใหมันทันโรค เพ่ือ
ควบคุมและปองกันโรคนั้น ๆ ไดทัน 

ที่กลาวมาสรุประบาดวิทยาจะเปนประโยชนตอนักสาธารณสุข ดังนี้ 
   1) Prediction ไดแกการคาดการณวาในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งขึ้นอยู
กับขอมูลวันนี้ ซึ่งจําเปนตองมีองคความรูในอดีต แลวนํามาวางแผน เตรียมตัวใหพรอมที่จะ
ดําเนินการปองกันและควบคุมโรค เชน การคาดการณการเกิดอหิวาตกโรคในแตละปเปนตน 
   2) Intervention เปนการนําไปใชในการแกปญหาการเกิดโรคโดยการ
กําหนดวิธีดําเนินการแกไขตามผลที่เปน determinant แลวทดลองวิธีแกปญหาวามีผลดีแลวจึงนําไป
ชวยในการควบคมุโรค ชวยลดการเจ็บปวย ลดการตาย ลดความรุนแรง ไมใหเกิดโรคระบาด โดยการ
นําองคความรูที่เปนผลพลอยไดจาก method of study มาใชในการปองกันโรค เพ่ือหวังผลให
ประชาชนบรรลุถึงสุขภาพดีถวนหนา ซึ่งเปนสภาวะที่เราตองการ 
   3) Evaluation เพ่ือประเมินกิจกรรมที่ทํา เชน screening indicator 
input  process out put ที่จะแกปญหาสาธารณสุข โดยการ apply epidemiology เพื่อการ
ปองกันและกวาดลางโรคตาง ๆ นั้นไดผลสมตามความมุงหมาย ที่ตั้งไว และสมควรจะปรับปรุงสวนที่
บกพรองดานไหนอยางไรตอไป 

สรุป การนําหลักระบาดวิทยามาใชในการปองกันควบคุมโรคตดิตอ ประกอบดวย 1.การใช
องคความรูเร่ืองโรคติดตอ ซึ่งไดแก ความรูเรื่องเชื้อโรค การเกิดโรคที่เปนปญหาสาธารณสุข การ
กระจายโรค สาเหตุท่ีเปนตัวกําหนดใหเกิดโรค  2.การศึกษาทางระบาดวิทยา มี 3 ลักษณะ ไดแก 
ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เปนการศกึษาปญหาสาธารณสุข และบงบอกการกระจายตามบุคคล เวลา 
สถานที่ ระบาดิทยาเชิงวิเคราะห เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางโรคและปจจัยตางๆ โดยมี
การเปรยีบเทียบระหวางกลุม สวนระบาดวิทยเชิงทดลอง เปนการศึกษาหาความสัมพันธระหวางเหตุ
และผลโดยทําใหกลุมศกึษาไดรับสิ่งที่เปนสาเหตุของโรค  

การนําหลักระบาดวิทยาไปใชประโยชนคาดการณวาจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต โดยการนํา
ขอมูลมาใชในการวางแผนเตรียมความพรอมแกปญหาการปองกันควบคมุโรค และประเมินกิจกรรม 
ปรับปรงุแกไขปญหา 
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3.หลักการปองกนัควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยทั่วไป 
3.1. หลักการปองกันโรค 

แนวคิดของการปองกันโรคที่มกีารใชมากที่สุด คือ Leavell’s levels ซึ่งกําหนดโดย 
Hugh  มีแนวคิดวา การเกิดโรคเปนกระบวนการที่มีความเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง ตั้งแตระยะกอนเกิด
โรค เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่เก่ียวของ จนเกิดการเสียสมดุลและเกิดเปนโรค มกีาร
เปลี่ยนแปลงของรางกายในระยะเจ็บปวย ซึ่งอาจใหผลลัพธ เปนการหายจากโรค ปวยเร้ือรัง พิการ 
หรือ ตาย การปองกันจึงควรดําเนินการตามขั้นตอนของการเกิดโรคเปน 3 ขั้น 

3.1.1.  การปองกันข้ันที่ 1 (Primary Prevention : การปองกันปฐมภูมิ) เปน
การปองกันในระยะที่ยังไมเกิดโรค มุงเนนไปที่ผูที่มีความไวตอการเกิดโรค เพ่ือลดอุบัติการณของโรค 
ประกอบดวย 2 มาตรการท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันเฉพาะโรค 
   1)   การสงเสริมสุขภาพ (health promotion)  เปนการเสริมสรางใหคนมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ไมเปนโรคงาย โดยการสงเสริมปจจัย 3 ดาน 
ไดแก 

    (1) ปจจัยทางโภชนาการในการสงเสริมสุขภาพ ใหมีความรู เจต
คติ และการปฏิบัติที่ถูกตองทางโภชนาการ เพ่ือปองกันการขาดสารอาหาร การเปนโรคอวนหรือโรค
อ่ืน ๆ จากการรับประทานอาหารไมถูกสุขลักษณะ โดยใหขอแนะนําทางโภชนาการ เชน 

     ก  ควรรับประทานอาหารหลากหลายชนิดและใหมีความ
สมดุล 
     ข  ควรรับประทานอาหารประเภทเสนใย เชน ผัก ผลไม 
ใหมากพอ 

     ค  รับประทานอาหารประเภทไขมันนอย 
     ง   ไมรับประทานอาหารที่มีรสเคม็มากเกินไป 
     จ  รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไมรบัประทานอาหารที่
ดิบหรือสุก ๆ ดิบ ๆ  
    (2) ปจจัยทางสิ่งแวดลอมในการสงเสรมิสุขภาพ  เชื้อโรคและสิ่ง

คุกคามในสิ่งแวดลอม เขาสูรางกายไดทั้งทางผิวหนังโดยการสัมผัส ทางเดนิอาหารโดยการกิน และ
ทางปอดโดยการหายใจ ผลจากการไดรบัเชื้อโรคและสิ่งคุกคามมีทั้งแบบเฉียบพลันเนื่องจากไดรับใน
ระยะเวลาสั้นและปริมาณมาก และแบบเรื้อรังจากการไดรับสะสมเปนเวลานาน ดังนั้นการปองกันการ
ไดรับสัมผัสจึงตองรูทางเขาสูรางกาย และชนิดของเชื้อโรคหรือสิ่งคุกคามนั้น การปองกันดาน
สิ่งแวดลอม มี 2 วิธี คือ 

     ก  การกําจัดหรือลดสิ่งคุกคาม เชน การกวาดลางเชื้อโรค
ไขทรพิษ การใชยาฆาแมลงที่สกัดจากพืชแทนสารเคมีฆาแมลง การใชน้ํามันไรสารตะกั่ว 

     ข  การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เชน การกําจัดน้ํา
เสีย อุจจาระ ขยะ การควบคุมแมลงนําโรค การสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรงุคุณภาพน้ําบรโิภค การ
สงวนรักษาปาไมแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
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    (3) ปจจัยทางพฤติกรรมในการสงเสรมิสุขภาพ  ใหคําปรึกษา
เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีการดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาพ ดี เชน   

     ก  การใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภ ใหไดรับสารอาหารท่ี
ครบถวนและเพียงพอโดยเฉพาะ folic acid  หลีกเลี่ยงการใชยาโดยไมจําเปน รวมทั้งการสูบบุหรี่และ
ด่ืมสุรา ซึ่งจะทําใหคลอดกอนกําหนด เด็กน้ําหนักตัวนอย เด็กพิการหรือความผิดปกติอ่ืน ๆ  

     ข  การใหคําปรึกษาพอแม ในการเลี้ยงดบูุตร ตั้งแตวัย
ทารกจนถึงวัยหนุมสาว เชน โภชนาการ การใหวัคซนี การตรวจสุขภาพ ความปลอดภัยและการ
ปองกันอุบัติเหตุ ตลอดจนพัฒนาการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

     ค  การใหคําปรึกษาผูที่มีปจจัยเสี่ยง ปจจัยเสี่ยงดาน
พฤติกรรม สวนใหญมีความสําคัญตอการเกิดโรคไมติดตอ เชน การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของการ
เกิดโรคมะเรง็ปอด โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของผูอยูขางเคียงดวย การดื่มสุรานอกจากจะทําใหเกิดโรคตับ โรคกระเพาะอักเสบ โรค
ประสาท จิตฟนเฟอน และอ่ืน ๆ แลว ยังเปนสาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบัติเหตุดวย การขาดการ
ออกกําลังกาย และความเครียด ประกอบกับลักษณะอาหารท่ีรับประทานมีแนวโนมเปลี่ยนไปเปน
แบบวัฒนธรรมตะวันตก คือ มีโปรตนี คารโบไฮเดรต และไขมันสูง แตไมมีใยอาหารทําใหเกิดภาวะ
อวน ความดันโลหิตสูง และอื่น ๆ พฤติกรรมเสี่ยงหลายอยางก็กอใหเกิดโรคตดิตอได เชน การเดินบน
ดินไมสวมรองเทาเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิปากขอ การเที่ยวสําสอนทางเพศ การใชของใชสวนตัว
รวมกับผูอื่น เสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคอ่ืนๆ  การใหคําปรึกษาจึงควรเนนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลอยางตอเนื่อง 

   2)  การปองกันเฉพาะโรค (specific protection) ไดแก 
    การสรางเสริมภูมิคุมกันเฉพาะโรค เปนกลวิธีท่ีสําคัญในการ

ปองกันโรคติดตอ โดยกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันเฉพาะโรคขึ้นหรือใหภูมิกันเฉพาะโรคที่สราง
ขึ้นแลวแกรางกาย เปาหมายของการสรางเสริมภูมิคุมกันมี 3 ประการ คือ กวาดลางโรคกําจัดโรคใน
บางพ้ืนท่ี การปองกันและควบคุมโรค ชนิดของภูมิคุมกันประกอบดวย 

(1)  passive immunity   เปนภูมิคุมกันทีปองกันโรคได
สมบูรณและคงอยูในระยะเวลาสั้น เชน ภูมิคุมกันที่ทารกไดรับจากมารดาผานทางรกหรือไดจากน้ํานม
มารดา ภูมิคุมกันในทารกจะสูงสุดเม่ือแรกเกิด แลวคอย ๆ ลดนอยลงจนหมดไปในที่สุด ในสภาวะ
เรงดวนที่พบผูปวยบางโรคสามารถใหซีรั่มหรืออิมมูโนโกลบูลินสําเร็จรปู เพ่ือใหมีผลคุมกันโรคในทันที
ท่ีฉีดเขารางกาย 

(2)  active immunity  เปนภูมิคุมกันที่รางกายสรางข้ึน
และคงอยูในระยะเวลานานกวา เมื่อไดรับวัคซีนหรือเชื้อโรคเดิมซ้ําจะกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกัน
ในระดับสูงไดเร็ว วัคซีนทุกชนิดทําใหผูรับมีภูมิคุมกันเฉพาะโรคนั้น ๆ ในระดับหนึ่ง บางชนิดยังลด
หรือปองกันการแพรเชื้อจากผูที่ไดรับวัคซีนไปยังบุคคลอ่ืน นั่นคือ เกิดภูมิคุมกันโรคของชุมชน (herd 
immunity) ซึ่งจะมีผลใหความชุกของเชื้อโรคนั้นลดลงในประชากร (ผลของ herd immunity) ตอ
การแพรเชื้อโรค ตัวอยาง เชน ถาผูติดเชื้อ 1 คน แพรเชื้อไปยังคน 2 คน กรณีที่ไมมี herd immunity 
จํานวนผูติดเชื้อจะเพิ่มเปน 2 เทา ในแตละชวงการแพรเชื้อ แตถามี herd immunity 50 % จํานวน
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ผูติดเชื้อจะเทาเดิมในแตละชวงการแพรเชื้อ และถามี herd immunity  มากกวา 50 % การติดเชื้อ
จะคอย ๆ หายไปในที่สุด 

ชนิดของวัคซีน  
 ชนิดของวัคซีนแบงเปน 3 ชนิด ไดแก 
  1. วัคซีน (vaccine) เปนสารที่สรางขึ้นมาจากเชื้อโรค เมื่อใหเขาไปในรางกายโดย

การฉีดหรือกินแลว จะกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกัน มีทั้งภูมิคุมกันแบบแอนติบอดี (humeral 
immunity) และแบบผานเซลล (cell mediated immunity) วัคซีนแบงเปน 2 ประเภท คือ 

  - วัคซีนประเภทเชื้อมีชีวิต (Live Attenuated  Vaccines) ทําจากเชื้อที่ยังมชีีวิต 
แตทําใหฤทธิ์ออนลง เชน วัคซีนปองกันวัณโรค (BCG)  วัคซีนปองกันโรคหัด วัคซนีปองกันโรคโปลิโอ 
(ชนิดกิน) เปนตน 
  - วัคซีนประเภทเชื้อไมมีชีวิต (inactivated  or killed vaccines) ทําจากแบคทีเรีย
หรือไวรัสท่ีตายแลว เชน วัคซนีปองกันโรคโปลิโอ (ชนิดฉีด)  วัคซีนปองกันโรคไอกรน เปนตน 
  2. ท็อกซอยด (toxoids) สรางจากพิษของแบคทีเรยีแลวนํามาทําใหพิษหมดไป แต
ยังสามารถกระตุนภูมิคุมกันได เชน ทอกซอยดปองกันโรคคอตีบ หรือโรคบาดทะยัก 
  3. ซีร่ัมหรืออิมมูโนโกลบูลิน ( antiserum or immunoglobulin) เปนภูมิคุมกัน
สําเร็จรูปผลิตโดยการกระตุนดวยวัคซีนหรือทอกซอยดใหคนหรือสัตวสรางภูมิคุมกันแบบแอนติบอดี 
หรือเปนแอนติบอดีที่เปนผลจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ แลวสกัดแยกเอามาทําเปน antiserum  
เมื่อใหเขาไปในรางกายจะมีผลคุมกันโรคทันที เชน ซีรั่มปองกันโรคพิษสุนัขบา และโรคตับอักเสบเอ 
แอนติท็อกซินปองกันโรคคอตีบ และโรคบาดทะยัก เปนตน 
  การปองกันในสภาวะที่มีความบกพรอง เชน การใหรับประทานเกลือไอโอดีนเพื่อ
ปองกันโรคคอพอก การเติมฟลูออไรดในน้ําดื่ม เพื่อชวยลดอุบัติการณของโรคฟนผุในเด็ก 
  การปองกันการบาดเจ็บและการไดรับสัมผัสสิ่งคกุคามเฉพาะอยาง เชน การสวม
หมวกนิรภัยปองกันการบาดเจ็บที่ศีรษะในคนงานกอสราง การใชเครื่องมือปองกันหูในผูที่ทํางานใน
บริเวณที่มีเสียงดัง การใชหนากาก (mask) ปองกันฝุน เปนตน 
  2.1.2  การปองกันข้ันที่ 2 (secondary prevention :  การปองกันทุติยภูมิ) 
เปนการปองกันหลังจากเกิดโรคข้ึนแลวเพ่ือลดความรุนแรงของโรคและปองกันการแพรกระจายโรค 
โดยการวินิจฉัยโรคใหไดในระยะเร่ิมแรกและใหการรกัษาทันที วิธีการปองกันมีดังน้ี 
   1)   การตรวจคดักรองโรค (screening) เปนการตรวจหาโรคหรือปจจัย
เสี่ยงท่ียังไมปรากฏ โดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการหรือวิธีอื่น ๆ ที่ทําได
รวดเร็ว อาจทําในโรงเรียน โรงงาน หรือกลุมเสี่ยงอ่ืน ๆ การตรวจคัดกรองโรคไมใชการวินจิฉัยโรค
เปนเพียงวิธีการสืบคนหาบุคคลที่มีโอกาสเปนโรคหรือบุคคลท่ีเปนโรคแตไมแสดงอาการ เพ่ือการ
ตรวจวินิจฉัยโรคใหถูกตอง ใหคําแนะนํา และดูแลรักษาทันเวลา เชน การตรวจเซลลมะเร็งปากมดลูก 
การวัดความดันโลหิตเพ่ือคนหาโรคความดันโลหิตสูง การตรวจระดับน้ําตาลในปสสาวะเพ่ือคนหา
โรคเบาหวาน เปนตน 
   2)   การตรวจวินิจฉัยโรคเม่ือเริ่มมีอาการและใหการรักษาทันที (early 
diagnosis and prompt treatment)  เปนการตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการ และตรวจ
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อ่ืน ๆ เพื่อวินิจฉัยโรคใหถูกตองตั้งแตเริ่มมีอาการและใหการรักษาทันทวงที จะชวยลดระยะเวลาการ
เจ็บปวย อัตราการหายขาดเพ่ิมมากขึ้น ภาวะแทรกซอนและความพิการตาง ๆ นอยลง 
  2.1.3   การปองกันขั้นท่ี  3 ( tertiary prevention : การปองกันตติยภูมิ) เปน
การปองกันในระยะที่เกิดความพิการหรือในระยะสุดทายของโรค เพื่อปองกนไมใหเกิดความพิการ
มากกวาที่เปนอยู และสามารถฟนฟูสมรรถภาพของรางกายในสวนที่ยังใชการได โดยการทํา
กายภาพบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจ สังคม และการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ทีมงานที่
ดําเนินการประกอบดวยบุคลากรจากหลายสาขาอาชีพ 

3.2. หลักการควบคุมโรค 
  หลักการควบคุมโรคมาจากแนวคิดเก่ียวกับการเกิดโรค คือโรคเกิดขึ้นจากผลการเสีย
สมดุลระหวางองคประกอบ 3 ประการ ไดแก คน สิ่งที่ทําใหเกิดโรค และสิ่งแวดลอม  จึงควรทําให
องคประกอบดังกลาวอยูในสมดุล ดังน้ี (ตารางท่ี2.2)  
 
ตารางท่ี 2.2 องคประกอบการควบคุมโรค 3 ประการ 
 
กําจัดแหลงรังโรค ตัดการแพรเช้ือโรค การปองกันผูที่มีความไวรับ 
การรักษาผูปวยและพาหะ 
การแยกผูปวย 
การเฝาระวังผูสัมผัสโรค 
การควบคุมสัตวรังโรค 

การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
สุขวิทยาสวนบุคคล 
การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค 
การทําลายเชื้อและปราศจากเชื้อ 
จํากัดการเคลื่อนยายของ
ประชากร 

การใหวัคซีน 
การใหยา 
chemoprophylaxis 
การปองกันสวนบุคคล 
โภชนาการที่ดี 

 
  2.2.1  การกําจัดแหลงรังโรค  มีวิธีการดังน้ี (ลดารัตน  ผาตินาวิน 2542 : 35) 

  1) การรกัษาผูปวยและพาหะ  การซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ จะชวยใหรูสาเหตุของโรคและจํานวนผูปวยเพื่อใหการรักษาโดยเร็ว เปน
การลดแหลงแพรเชื้อแกชุมชน สวนผูที่เปนพาหะหมายถึงผูที่ตรวจพบเชื้อแตไมมีอาการปวย สามารถ
แพรเชื้อได สําหรับพาหะของเชื้อแบคทีเรียสวนใหญรักษาใหเชื้อหมดไปไดโดยใชยาตานจุลชีพ สวน
พาหะของเชื้อไวรัส เชน เชื้อเอดส  หรือตับอักเสบบี เชื้อจะอยูในรางกายตลอดชีวิตของพาหะ ไมมีวิธี
กําจัดเชื้อออกได จึงตองใหคําแนะนําใหปองกันการแพรเชื้อ 
   2)  การแยกผูปวย (isolation) เปนการแยกผูปวยไวจนพนระยะอันตรายที่
จะแพรเชื้อโรคไปยังผูอื่น การที่จะแยกไวเปนเวลานานเทาใดพิจารณาจากการตรวจสอบทาง
หองปฏิบัติการไมพบเชื้อ เชน ตรวจเสมหะ อุจจาระ ปสสาวะ หรือ พิจารณาจากระยะการติดตอของ
โรคนั้น ๆ เนื่องจากการแยกผูปวยทําใหเสียเวลาและคาใชจายเพ่ิมข้ึน ไมสะดวกในการใหการดูแล
รักษา บางกรณีอาจกอใหเกิดปญหาดานจิตใจแกผูปวย ปจจุบันจึงเนนการระมัดระวังและใชเคร่ือง
ปองกันอยางเหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาผูปวยทุกราย (universal precautions) โดยถือวา
ผูปวยทุกรายมีเชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อที่มีอยูในเลือดตัวอื่น ๆ ท่ีสามารถ
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แพรกระจายสุบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสขุไดหากไมระมัดระวัง และในทางกลับกันก็เปน
การปองกันการแพรเชื้อจากบุคลากรไปสูผูปวยดวย 
   3) การเฝาระวังผูสัมผัสโรค ผูสัมผัสโรคหมายถึงผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยใน
ระยะติดตอของโรค ซึ่งอาจไดรับเชื้อและปวย หรือเปนพาหนะแพรเชื้อไปยังบุคคลอ่ืน เดิมใชวิธีการ
กักกัน (quarantine) ไวจนพนระยะฟกตัวของโรค (incubation period)  หรือระยะเวลาการติดตอ
ของโรค หรอืการตรวจทางหองปฏิบัติการใหผลลบ ปจจุบันองคการอนามัยโลกใชวิธีการกักกันเฉพาะ
กับ กาฬโรค ไขเหลือง และอหิวาตกโรค โดยเนนการเฝาระวังแทนเพื่อวิเคราะหและตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอ 
   4) การควบคุมสัตวรังโรค สัตวเปนแหลงของเชื้อโรคหลายโรค ซึ่งแพรมาสู
คนไดหลายลักษณะ เชน โรค antrax เกิดจากการสัมผัสหนัง ขน  เลือดของสัตวที่เปนโรค การ
รับประทานเนื้อสัตวปวยโดยไมปรุงใหสุก หรือหายใจเอาสปอรของเชื้อเขาไป การไดรับเชื้อจากการ
สัมผัสในสิ่งแวดลอมเดียวกัน เชน เลปโตสไปโรซีส โรคติดเชื้อซัลโมเนลลา และที่พบมากที่สุดคือโรคที่
นําโดยแมลง เชน ไขมาลาเรยี ไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ กาฬโรค การควบคุมสัตวรังโรคจึงมีหลาย
ชนิด ดังนี้ 
    (1)  การควบคุมยุง มีหลายวิธีตองเลือกใชใหเหมาะสม เชน การ
พนสารเคมีเพ่ือกําจัดตัวเต็มวัย มักใชในการกําจัดยุงพาหะนําเชื้อไขมาลาเรีย และใชในการควบคุม
การระบาดของไขเลือดออก วิธีนี้มักไมใชในการควบคมุโรคไขสมองอักเสอบและโรคเทาชางเพราะไม
ไมผล การใชสารเคมี เชน  ทรายอะเบท หรือแบทีเรียกําจัดลูกน้ํา การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงทําได
ยากเพราะแหลงเพาะพันธุยุงมีอยูทั่วไป 
    (2)  การควบคุมแมลงวัน โดยการกําจัดขยะมูลฝอย มูลสัตว หรือ
สิ่งปฏิกูล ไมใหแมลงวันมีแหลงวางไข โดยการเผา ฝง หรือนําไปหมักทําปุยเปนวิธีที่ดีท่ีสุด หรืออาจใช
สารเคมีพนทําลายตัวออนหรือตัวเต็มวัยก็ได 
    (3)  การควบคุมหนู หนูเปนสัตวที่ขยายพันธุไดเรว็ เปนศตัรูของ
มนุษยทั้งในบานเรือนและในพ้ืนที่ทําการเกษตร หนูเปนพาหนะของเชื้อโรคและเปนท่ีพักอาศัยของ
หมัดและไรออนซึ่งเปนพาหะสําคัญของกาฬโรค Murine typhus และ Scrub thyphus การปองกัน
กําจัดหนูโดยการก้ันหนู (rodent exclusion) หรอืการทําใหอาหารเปนท่ีปลอดหนู การลดจํานวน
ประชากรหนู (rodent reduction) เชน การใชกรงดัก กับดัก หรือกาวดักหนู การใชสารกําจัดหนู 
(rodenticide) เปนตน 
  2.2.2  การตัดการแพรเช้ือโรค 
   1). การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (environmental sanitation) 
เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญในการกอใหเกิดโรค โดยเฉพาะโรคติดตอ การจัดการ
และควบคุมปจจัยตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมของคนจึงเปนการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคได 
    (1)  การกําจัดน้ําเสีย (sewage disposal) น้ําเสียจากบานเรือนที่
อยูอาศัย จะมีสารอินทรยี สารอนินทรีย และเชื้อโรคปะปนอยู มักจะมีมีการบําบัดกอนระบายลง
แมนํ้าลําคลอง ทําใหแพรกระจายเชื้อโรคออกไปไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะโรคติดตอทางอาหาร   
และน้ํา เมื่อระบายออกแหลงน้ําในปริมาณมาก ๆ เปนเหตุใหน้ําในธรรมชาติเนาเสีย มีมลพิษปนเปอน 
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กอใหเกิดโรคในคนและทําลายสิ่งแวดลอม กฎหมายบังคับใหโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบบําบัดน้ํา
เสียกอนทิ้งออกสูชุมชน 
    (2) การกําจัดอุจจาระ อุจจาระเปนแหลงของโรคติดตอทางอาหาร
และน้ําเกือบทุกชนิด เชน อหิวาตกโรค บิด ทัยฟอยด โรคตับอักเสบชนิดเอ เปนตน การกําจัด
อุจจาระที่ถูกตองโดยการสรางและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะในบานเรือน โรงเรียน โรงงาน สถานที่ทํา
การทุกแหง ปญหาการไมมีสวมหรือมีสวมท่ีไมถูกสุขลักษณะหรือมีสวมแตไมไดใชหรือใชไมถูกวิธี มัก
พบตามแหลงกอสรางตาง ๆ ที่มีบานพักชั่วคราวของคนงานหรอืในชนบทที่กันดาร 
    (3) การกําจัดขยะ (solid waste disposal) ขยะมลูฝอยเปน
แหลงแพรเชื้อโรค เปนที่เพาะพันธุของแมลงวัน แมลงสาบและหนู ขยะจากโรงงานอาจมีสารเคมีท่ี
เปนสารพิษ จึงตองมีวิธีกําจัดที่เหมาะสมกับประเภทของขยะ เชน ขยะจากโรงพยาบาลมีการปนเปอน
ของเชื้อโรคไดมาก ควรเผาในเตาเผาขยะของโรงพยาบาล ขยะที่มีสารเคมีควรนําไปฝงในท่ีปลอดภัย 
ขยะเปยกที่มีเศษอาหารและสารอินทรียที่ยอยสลายไดควรนาํไปฝงหรอืถม (sanitary landfill)  และ
ขยะแหงควรเผา 
    (4) การปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภค โรคติดตอหลายโรคติดตอได
ทางน้ําดื่ม เชน อหิวาตกโรค ทัยฟอยด บิด ตับอักเสบเอ เปนตน น้ําที่มีสารเคมีหรือโลหะหนักเจือปน 
ถาบริโภคเปนระยะเวลานานจะสะสมทําใหเกิดโรคได เชน น้ําที่ปนเปอนสารหนู แหลงน้ําเพ่ือการ
บริโภคท่ีสําคัญที่สุดคือระบบประปา  การควบคุมคุณภาพแหลงจายน้ําและน้ําเพื่อการบริโภคเปนสิ่ง
สําคัญโดยเฉพาะการเติมคลอรีนฆาเชื้อและการแตกของทอประปาในพ้ืนที่ ควรมีการตรวจคณุภาพน้ํา
อยางสม่ําเสมอ เชื้อ E.coli เปนดัชนีบงชี้ถึงการปนเปอนของนํ้า แตสําหรับเชื้อบางโรค เชน ตับ
อักเสบเอ อาจเล็ดลอดผานกระบวนการกรองและเติมคลอรีนได แหลงน้ําบริโภคแหลง 
อ่ืน ๆ เชน น้ําบาดาล น้ําบอ ตองปองกันไมใหมีการปนเปอน โดยทําฝาปด กอขอบบอใหสูงกันน้ําจาก
พ้ืนดินไหลลงไป ทํารั้วกั้นสัตวไมใหลงไปใชน้ํา ถาเปนน้ําฝนตองสรางรางรับน้ําฝนและภาชนะเก็บน้ําที่
มีฝาปดเพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอก และปองกันการวางไขเพาะพันธุของยุง 
    (5) การสุขาภิบาลอาหาร ขั้นตอนการจัดหา การปรุงและการเก็บ
รักษาอาหารลวนมโีอกาสปนเปอนเชื้อโรคหรือสารเคมไีด เชน การใชสารเคมีที่มากเกินความจําเปน
หรือสารที่เปนอันตรายในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนอาหารของคน การใชมือหยิบจับขณะปรุง
อาหาร อาจทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อหลายชนิด เชน staphylococci salmonella  shigella การ
แชแข็งอาหารแมจะทําใหพยาธิบางชนิดเชน toxoplasma  gondii trichinella spiralis แตเชื้อโรค
หรือพิษ (toxin) ของเชื้อหลายชนิดที่มีอยูกอนที่แชแข็งก็จะยังอยูไมถูกทําลาย และสามารถแบงตัว
เพ่ิมจํานวนไดหลังจากเอาออกมาอยูในอุณหภูมิที่เหมาะกับเชื้อนั้น ๆ  การควบคุมคณุภาพและความ
ปลอดภัยของแหลงอาหารในชุมชนควรดําเนินการดังนี้ 

ก  สงเสริมใหประชาชนมีสํานึกที่ดีตอสังคม ไมใช
ผลิตภัณฑที่กอใหเกิดอันตรายตอคนในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว หรือปรุงอาหาร 
     ข  ตรวจสอบ ควบคุม และปรับปรุงความสะอาดของ
ตลาด โรงฆาสัตว โรงน้ําแข็ง โรงงานผลิตอาหาร รานอาหาร แมคาหาบเร แผงลอย 
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ค  ตรวจสุขภาพของผูปรุงอาหาร และผูบริการอาหาร
เปนระยะ ๆ  

ง  สุมตรวจอาหาร เพื่อดูการปนเปอนของเชื้อโรคและ
สารเคมีที่เปนพิษเปนระยะ ๆ  
    (6) การปรับปรุงคุณภาพอาหาร ปจจุบันสภาพอาหารมีการ
ปนเปอนสารพิษอยูทั่วไปเนื่องจากสิ่งแวดลอมถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนใช
ผลิตภัณฑที่กอใหเกิดมลพิษในสิ่งแวดลอมมากจนเอ้ือตอการเกิดโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ 
สภาพอากาศที่รอนข้ึนทําใหมีการใชเครื่องปรับอากาศมากข้ึนตามสถานที่ทํางานและโรงแรมท่ีพัก 
เปนเหตุใหมีโอกาสเกิดโรคที่ติดตอผานทาง air borne หรือ droplet nuclei  ไดเชน legionelloisis  
เชน  วัณโรค การควบคุมการแพรเชื้อโดยวิธีนี้ทําไดยาก วิธีดีท่ีสุดคือการบํารุงรักษาความสะอาดของ
ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณเคร่ืองใชและควบคุมการไหลเวียนอากาศที่มาจาก
เคร่ืองปรับอากาศ 
   2) สุขวิทยาสวนบุคคล ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญในการปองกันโรคตดิตอ
ของแตละบุคคล ครอบครวั และชุมชน ควรมีความสะอาดที่ไดมาตรฐานในระดับสูง การลางมือเปนวิธี
ปองกันบุคคลจากการติดเชื้อและตัดการแพรเชื้อที่สําคัญที่งายและทําไดบอย ทั้งในการดูแลผูปวยใน
โรงพยาบาลและการเตรยีมอาหารในบานหรือภัตตาคาร รานอาหาร การลางมอืดวยสบูใหเปนนิสัย
เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยปองกันหรือลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 
   3) การควบคุมแมลง ไดกลาวไวแลวในเร่ืองการควบคุมสัตวรงัโรค 
   4) การทําลายเชื้อและการทําใหปราศจากเชื้อ การทําลายเชื้อ 
(Disinfection) เปนการกําจัดเชื้อที่ออกมาจากแหลงเก็บเชื้อ เชน ปสสาวะ อุจจาระ น้ํามูก น้ําลาย
ของผูปวย การทําลายเชื้อไมสามารถทําลาย สปอรของเชื้อแบคทีเรียได วิธีการทําลายเชื้อมีหลายวิธี 
เชน การใชน้ํายาทําลายเชื้อ การใชความรอนสูง (pasteurization)  การใชรังสีอัลตราไวโอเลต 
(Ultraviolet irradiation)  สวนการทําใหปราศจากเชื้อ (sterilization) เปนการกําจัดหรือทําลายเชื้อ
จุลชีพทุกชนิด รวมท้ังสปอรของเชื้อแบคทีเรียทําไดโดยวีการทางกายภาพและการใชสารเคมี เชน การ
อบไอน้ําภายใตความดัน (autoclave) การอบความรอนแหง การอบดวยกาช ethylene oxide  
และการใชน้ํายาทําลายเชื้อ 
   5) จํากัดการเคลื่อนยายของประชากร การจัดตั้งเขตหามเดินทางออกนอก
พ้ืนที่ (cordon sanitaire) เพื่อแยกจุดเกิดโรคระบาดหรือเพื่อปองกันคนจากเขตโรคระบาดเดินทาง
ไปพื้นท่ีสวนอื่น การจัดตั้งเขตหามเดินทางใชไดผลในกรณีโรคที่ปองกันไดดวยการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรค แตไมไดผลในการปองกันอหิวาตกโรค การควบคมุโรควิธีนี้ทําไดยากเนื่องจากความไมสะดวกของ
ประชาชน ตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ เชน ตํารวจ ทหาร สิ้นเปลืองคาใชจาย 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจดวย 

2.2.3  การปองกันบุคคลผูมีความไวรับ 
1)  การใหวัคซีน ปจจุบันวัคซีนที่มีความสําคญับางชนิดยังมีความ

ครอบคลุมของการใหวัคซนีไมเพียงพอในบางพื้นที่ เชน วัคซีนปองกันโรคหัด คอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก นอกจากนี้ในผูใหญบางกลุมวัคซีนก็ยังมีความจําเปน เพราะ มีการศึกษาพบวา รอยละ 49-
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66 ของผูที่อายุ 60 ปข้ึนไป มีระดับ antitoxin ตอโรคบาดทะยักในระดับที่ไมสามารถปองกันโรคได 
บาดทะยักเปนโรคที่ปองกันไดและพบในกลุมอายุมากกวา 50 ป ถึงรอยละ 70 ดังน้ันจึงควรเนนการ
ใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักในกลุมอายุน้ี สวนวัคซีนบางชนิด เชน วัคซนีปองกันอหิวาตกโรค ไมมี
ผลในการปองกันและควบคุมการระบาดเนื่องจากใหผลในการปองกันต่ําและอยูไดในระยะสั้น 
   2) การให chemoprophylaxis  การปองกันดวยการใหยาตานจุลชีพ
ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความไวของเชื้อตอยา การติดเชื้อชนิดเดียวหรือหลายชนิด ระยะเวลาให
ยาที่สัมพันธกับการติดเชื้อและความเขมขนของยาในรางกายที่มากพอ มักจะใหยาในผูสัมผัสโรคใน
การระบาด เชน โรคไขกาฬหลังแอน ใหยาผูสัมผัสโรคในบานเดียวกับผูปวยวัณโรค ใหยาเมื่อรูวาติด
เชื้อเพื่อการปองกันพาหะ ขอจํากัดของการใหยามีหลายประการ เชน การดื้อยาของเชื้อจุลชีพ มีเชื้อที่
ทําใหเกิดโรคหลายชนิด การไมใหความรวมมือของผูปวยในกรณีที่ตองใหยาปองกันเปนเวลานาน เปน
ตน 
   3) การปองกันสวนบุคคล บุคคลที่มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณแข็งแรงเปน
การเสริมสรางความตานทานโรคของรางกายใหมีความเขมแข็งเปนประโยชนตอการปองกันโรค 
พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเพ่ือสงเสริมสุขภาพ เชน รับประทานอาหารที่สะอาด มีสารอาหารครบถวน มี
ปริมาณเพียงพอและไมมากเกินไป พักผอนใหเพียงพอ  ออกกําลังกายสม่ําเสมอ มีการสันทนาการ
หยอนใจผอนคลายความตงึเครียด เปนตน 
   4) โภชนาการที่ด ีการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญที่สราง
ความสมดุลใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ไมเจ็บปวยงาย (กลาวไวแลวในเรื่องการสงเสริม
สุขภาพ) 

3.3  กลวิธีดําเนินการเพื่อปองกันและควบคุมโรค 
  โครงสรางพ้ืนฐานทางสาธารณสุขที่แข็งแกรงจะนําไปสูการเฝาระวังโรคที่ดี ทําให
เขาใจองคประกอบของโรคและดําเนินมาตรการตาง ๆ ไดดีข้ึน เปนการปองกันและควบคุมการ
ระบาด และทําใหลดอัตราปวยและอัตราตายลงไดในท่ีสุด กลวิธีดําเนินการประกอบดวย(ลดารตัน  
ผาตินาวิน 2542 : 39-40) 

3.3.1 การเสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรค การเฝาระวังโรค
ประกอบดวย การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล การแปลความหมายขอมูล การเผยแพรขอมูลไปยัง
ผูเก่ียวของ การดําเนินการหลังจากไดรบัขอมลู และการประเมินผลประสิทธิภาพของการเฝาระวังโรค
เพ่ือใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอมูลจากการเฝาระวังโรคจะตองรวบรวม
และวิเคราะหอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงท่ีจะบงชี้ถึงการระบาดของโรค
ไดรวดเร็ว การเฝาระวังโรคอาจมีทั้งระบบปกติ (passive system)   เชน การรายงานจาก
โรงพยาบาล หรือเฝาระวังเชิงรุก (active system)  เชน ในชวงของการระบาดตองเฝาระวังผูที่สงสัย
วาติดเชื้อ รวมทั้งออกไปคนหาผูปวยเพ่ิมเติมในพื้นที่ หรือในระยะที่ควบคุมการระบาดไดแลวก็ตอง
เฝาระวังผูปวยรายใหมเพ่ือใหแนใจวามาตรการควบคุมโรคไดผล 

3.3.2 การสนับสนุนงานชันสูตรโรค  
 การชันสูตรเปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนการสอบสวนโรค ชวยยืนยันการปวย

และสามารถจําแนกลักษณะทางระบาดวิทยาของเชื้อได  ดังนั้นจึงควรเตรียมความพรอมของ
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หองปฏิบัติการทั้งอาหารท่ีทําการ เครื่องใช สารที่ใชในการตรวจการพัฒนาบุคลากร การสราง
เครือขายที่สามารถประสานสนับสนุนกันไดในทุกระดับ  ตลอดจนการเชื่อมโยงกับระบบเฝาระวังโรค
ดวย 

3.3.3  การเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วเพื่อการควบคุมโรค  
   การสอบสวนการระบาดตองดําเนินการอยางทันทวงที สิ่งแรกที่ตอง

ดําเนินการคือการทบทวนองคความรูทางดานระบาดวิทยาของโรคและพิจารณากลวิธีที่จะดําเนินการ
สอบสวนโรค รวมทั้งการคนหาผูปวยและผูสัมผัสโรคในพื้นที่ดวยการสอบสวนเบื้องตนมักเปน
การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา  โดยโยงใยขอมูลลักษณะอาการ ผลการชันสูตรโรค ขอมูลทาง
ระบาดวิทยาและสิ่งแวดลอม เมื่อไดขอมูลเบ้ืองตนแลวจะสามารถศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพ่ือ
พิสูจนสมมติฐานและสรุปผลการสอบสวนไดชัดเจนมากขึ้น มาตรการควบคุมโรคตองดําเนินการทันที 
ในขั้นตนอาจจะยังไดขอมูลไมครบถวน ใหใชมาตรการควบคมุที่เรงดวนกอน เม่ือผลการสอบสวนโรค 
รูแหลงแพรเชื้อแลวจึงดําเนินการควบคุมใหครบถวนตรงกับสาเหตุตอไป 

ทีมเคลื่อนที่เร็วควรประกอบดวยบุคลากรจากหลายสาขาอาชีพ เชน นักระบาดวิทยา แพทย 
พยาบาล ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดตอ ผูเชี่ยวชาญดานชันสูตรโรค และผูประสานงานกับชุมชน      เปน
ตน รายงานการสอบสวนโรค ควรประกอบดวยขอมูลการเกิดเหตุการณนั้นในเชิงวิทยาศาสตร   และ
ขอเสนอแนะในการปองกันและควบคมุโรคซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อเกิดเหตุการณนี้ในอนาคต 
  3.3.3  จัดระบบประชาสัมพันธ  

การใหความรูกับประชาชนและความสัมพันธอันดีกับสื่อเปนหัวใจสําคัญ
ของการควบคุมโรค ตองใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวน และรวดเร็วทันเหตกุารณ ขอมูลท่ีใหตองไมสราง
ความตื่นตระหนกแกประชาชน ควรอธิบายสาเหตุการเกิดและการระบาดของโรคอยางชัดเจน จะให
การรักษาอยางไร จะขอความชวยเหลือทางการแพทยไดที่ใด และจะหลีกเลี่ยงการเกิดโรคไดอยางไร 
เปนตน 
  3.3.4   การเฝาระวังโรคระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ และเครือขาย  

สิ่งสําคัญคือตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการเฝาระวังโรคระหวางจังหวัด
หรือระหวางประเทศ เนื่องจากปจจุบันการเดนิทางสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการเชื่อมโยงของเครือขาย
การเฝาระวังโรคจะชวยทําใหตื่นตัวและรับรูขาวการระบาดไดรวดเรว็ โดยเฉพาะโรคติดตอที่เปนปญหา
ใหม ทําใหสามารถปองกันและควบคมุการระบาดไดทันทวงที 
 สรุปหลักการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมี 3 ขั้นตอนไดแก 1.การปองกันขั้นปฐมภูมิ 
เปนการปองกันระยะท่ียังไมเกิดโรค ประกอบดวยการสงเสริมสุขภาพทางโภชนาการ สิ่งแวดลอมและ
พฤติกรรมสุขภาพ การปองกันเฉพาะโรคโดยการกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรค 2.การปองกัน
ทุติยภูมิ เปนการปองกันหลังจากการเกิดโรค ไดแก การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยเมื่อเร่ิมมอีาการ 3.
การปองกันตติยภูมิ เปนการปองกันการเกิดความพิการ 
 หลักการปองกันควบคุมโรค ประกอบดวย 3 สวน  คอื 1.การกําจัดแหลงโรค ไดแก การ
รักษาผูปวยและพาหะ การแยกผูปวย การเฝาระวังผูสัมผัสโรคและการควบคุมสัตวรงัโรค 2.ตัดการ
แพรเชื้อโรค ไดแก การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สุขวิทยาสวนบุคคล การควบคมุแมลงและสัตวนาํโรค 
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การทําลายเชื้อและปราศจากเชื้อ และจํากัดการเคลื่อนยายของประชากร 3.การปองกันผูท่ีมีความไว
รับ ไดแก การใหวัคซีน การใหยา chemoprophylaxisการปองกันสวนบุคคลและโภชนาการที่ดี 
 

4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 กาญจนา  ยังขาว(2547) ไดศึกษามาตรการปองกันควบคุมโรคตดิเชื้ออุบัติใหม  ใน 
 หนวยงานบรกิารสาธารณสุข  ระดับอําเภอ และตําบล : กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน 
รุนแรง (SARS) เขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต 13 พบวา มาตรการการเฝาระวังโรคท่ีกระทรวง 
นํามาใชในประเทศไทย เปนมาตรการที่จําเปนตองทํา ทั้งในระดับตําบลและอําเภอทุกกิจกรรม แต 
ควรเนนหนักในกิจกรรมที่มีการดําเนินงานในระดับพื้นที่มากที่สุด ไดแก การเผยแพรขอมูล 
ขาวสารแกประชาชนการจัดเตรยีมทรัพยากร เวชภัณฑ และอุปกรณใหพรอม 
 เกศรา แสนศิริทวีสุขและคณะ(2548) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามหลักการปองกัน
การติดเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลทั่วไป  พบวามีเพียง 4 ปจจัย ที่มี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามหลักการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานอยางมีนัยสถิติ คือ ตําแหนง
งาน ลักษณะงาน ความรู การรับรู (p-value<0.05) ยกเวนประสบการณในการปฏิบัติงาน  ที่ไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติตามหลักการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานอยางมีนัยสถิติ  โดยเมื่อ
พิจารณาถึงโอกาสของปจจัยดังกลาวตอการปฏิบัติตามหลักการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐาน  
พบวาผูที่มีการรับรูสูง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ลักษณะงานฉุกเฉิน และผูที่มีความรูสูง มีโอกาส
ปฏิบัตติามหลักการปองกันการติดเชื้อแบบมาตรฐานเปน 5.0,3.3,2.4 และ2.1 เทา ของผูมีความรูต่ํา 
 ปรีดา  วรหาร(2550) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชหนากากอนามัยและผาเช็ดหนาเพื่อ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อในผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พบวา ผูปวย
ไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการแพรกระจายเชื้อทุกรายสวนใหญไดรับความรูมากกวา 2 ครั้ง 
ผูปวยมีความรูทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรคอยูในเกณฑดีและผูปวยสวนใหญรูวิธีใช
หนากากอนามัยแตไมเคยใชจะใชเฉพาะบางเวลาเชนอยูในโรงพยาบาล ตลาดสด บานและขณะนั่งบน
รถประจําทางเพราะไมตองการแพรเชื้อสูบุคคลอ่ืน 

จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหผูวิจัยทราบวา พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย 
เปนหัวใจสําคัญในปองกันควบคุมโรคติดเชื้อติดเชื้อทางเดินหายใจอ่ืนๆรวมทั้งไวรัสโคโรนา 2019 ใหมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและเวน
ระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  การไดรับ
ขาวสารปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชหนากาก
อนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือ.นําผลการวิจัยไปออกแบบรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโค
วิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ตอไป 
 

 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและเวนระยะหางทางสังคมเพื่อ
ปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ความคิดเห็นใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทาง
สังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และเปรียบเทียบการใชหนากาก
อนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพ่ือปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรเปนการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ ตั้งแต 2  

ปข้ึนไป จํานวน  1,813,088  คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานีที่มอีายุ 2 ป ขึ้นไป จํานวน 477 คน  คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยาง  Taro Yamane   โดยมีสูตรคํานวณดังนี้  

           

                         
โดยกําหนดให n คือ ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 
  N คือ ขนาดของประชากร   

e  คือ คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดเทากับ 0.05 
 จากนั้นแทนคาในสูตรจะไดขนาดกลุมตัวอยาง 399  คน ใชกลุมตัวอยางเพิ่มข้ึน 78 คน เปน 
477 คน 
 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ตอบดวยตนเอง (Self-
Questionnaires) โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 
  สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของประชาชน ประเภทสถานบริการที่สํารวจ  โดยมีทั้งขอ
คําถามปลายเปดและปลายปด  จํานวน  6  ขอ 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรค
โควิด-19 ใชกับ ไมใช 13 ขอ   
  สวนท่ี 3 การรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัย 
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การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เคร่ืองมือการดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดวยคา

ดัชนี CVI จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ทุกขอคําถามมีคา CVI ไมต่ํากวา 0.6 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนด
ทุกขอ พรอมทั้งตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบสอบถามดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 

  

 ๓. การเก็บรวบรวมขอมูล   
 เก็บรวบรวมขอมูลในการศกึษาครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
         1.ประสานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ที่มีพ้ืนที่
เก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือการเก็บขอมูลในการวิจัย และชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย  
  2.ชี้แจงอบรมผูสัมภาษณจาก เจาหนาที่ กลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยทาง
สุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี10 จังหวัดอุบลราชธานี 
  3.ชี้แจงวัตถุประสงค รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล กับประชาชนที่เปนกลุม
ตัวอยาง 
  4.เก็บขอมูลจากการใชแบบสัมภาษณประชาชนที่เปนกลุมตวัอยาง 
 โดย เจาหนาที่กลุมสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยทางสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี10 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  5.ตรวจสอบความถูกตองขอมูล 
  6.วิเคราะหขอมูล 
 

4.การวิเคราะหขอมูล   
  วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก ความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบจํานวนการสวมหนากากอนามัยของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานีชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 1 และระยะท่ี 2 Mann-Whitney U Test และหา
ความสัมพันธระหวางการรับรู พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันควบคุมโรคโควิด-19 โดย
สหสัมพันธของเพียรสัน  (Pearson’s  Product Moment Correlation  Coefficient) 
  

 



บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและ
เวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ความคิดเห็นใชหนากากอนามัย 
ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี และ
เปรียบเทียบการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันโรคโควิด-19 ของ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ประชากรเปนการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากรจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ ตั้งแต 2 ปขึ้นไป 
จํานวน  1,813,088  คน กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือประชากรจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ ตั้งแต 2 ปขึ้น
ไป จํานวน  477  คน  เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 15พฤษภาคม-10 มถิุนายน 2563  เก็บขอมูลไดครบ
ทุกคนจากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเรจ็รูป   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใช ทั้งหมด  3  สวน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของประชาชน ประเภทสถานบริการที่สาํรวจ  โดยมีทั้งขอ
คําถามปลายเปดและปลายปด  จํานวน  6  ขอ 
  สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรค
โควิด-19 ใชกับ ไมใช 13 ขอ   
  สวนท่ี 3 การรบัขาวสารเกี่ยวกับการใชหนากากอนามัย 

๑. ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
จํานวนทั้งหมด 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา20 
  20-29 
  30-39 
  40-49 
  50-59 
60 ปข้ึนไป 
 
 

477 
 

172 
305 

 
30 
113 
85 
106 
84 
59 

x  =  40.4 

100 
 

36.1 
63.9 

 
6.3 
23.7 
17.8 
22.2 
17.6 
12.4 

 

S.D.  = 15.0 



 38

 
วุฒิการศกึษา 
   ประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษา   
   อนุปริญญา/ปวส. 
   ปริญญาตรี   
   สูงกวาปริญญาตร ี
 
อาชีพ 
   เกษตรกรรม 
   คาขาย/รับจางท่ัวไป  
   นักเรียน/นักศึกษา 
   ขาราชการ   
   อื่นๆ 

 
53 
168 
96 
139 
21 
 
 

25 
114 
47 
55 
236 

 

 
11.1 
35.2 
20.1 
29.1 
4.4 

 
 

5.2 
23.9 
9.9 
11.5 
49.5 

 

จากตารางท่ี 1. ขอมูลทั่วไปของ กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.9           
มีอายุ อยูระหวาง 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ 23.75 รองลงมา 40 –49 คิดเปนรอยละ 22.25                
อายุเฉลี่ย 40.4 ป วุฒิการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษา  คดิเปนรอยละ35.2              
ปริญญาตรี รอยละ29.1 สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/รบัจางทั่วไปรอยละ 23.9   
 

ตารางท่ี 2 การรบัรู หนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  

การรับรูหนากากอนามัย 
n= 477 

ตอบถูก ตอบผิด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การสวมหนากากอนามัยลดการแพรเชื้อโรคโควิด-19 ได 
2.ควรสวมหนากากอนามัยเฉพาะชวงที่มกีารระบาดโรคโควิด-19   
เทานั้น 
3. คนที่รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวย ไมควรสวมหนากากอนามัย 
4.การสวมหนากากอนามัยเมื่อออกจากบานเปนเรื่องนาอับอาย ถูก
มองวาแปลกจากคนอื่น 
5.การแจกหนากากอนามัย ทําใหคนหันมาใชหนากากอนามัยเพิ่ม
มากขึ้น 
6.ทานมั่นใจวาการใชหนากากอนามัย จะชวยปองกันการแพรเชื้อ
โรคโควิด-19   ได 
7. การสวมใสหนากากอนามัย เปนเร่ืองยุงยาก 

456 
284 

 
407 
439 

 
406 

 
409 

 
398 

 

95.6 
59.5 

 
   85.3 

92.0 
 

85.1 
 

85.7 
 

83.4 
 

21 
193 

 
70 
38 
 

71 
 

68 
 

79 
 

4.4 
40.5 

 
14.7 
8.0 

 
14.9 

 
14.3 

 
16.6 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา การรับรูเรื่องหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ที่ประชาชน
จังหวัดอุบลราชธานี รับรูถูกตองมากที่สุดไดแก การสวมหนากากอนามัยลดการแพรเชื้อโรคโควิด-19 
ได รอยละ 95.5 รองลงมาคือ การสวมหนากากอนามัยเมื่อออกจากบานเปนเรื่องไมนาอับอาย             
ไมถูกมองวาแปลกจากคนอ่ืน รอยละ 92.0 สวนการรับรู ท่ีประชาชนไมถูกตองมากที่สุด คือ                  
ควรสวมหนากากอนามัยเฉพาะชวงที่มกีารระบาดโรคโควิด-19   เทาน้ัน รอยละ 40.5   

 

ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  

 
n= 477 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.กอน/หลัง ใสหนากากอนามัย ทานลางมือทุกครั้ง 
2.เม่ือปวย เชน ไข ไอ จาม ฯลฯ ไมสวมหนากากอนามัยเพราะทาํ
ใหหายใจไมสะดวก 
3.การหา/ซื้อ หนากากอนามัยเปนเรื่องที่ยุงยากลําบาก 
4.หนากากอนามัยราคาแพงเกินไปสําหรับทาน 
5.ทานเตือนเพื่อนหรือคนใกลชิด ใหใชหนากากอนามัย เมื่อมี
อาการปวย เชน ไข ไอ จาม 
6.การแจกหนากากอนามัย ทําใหคนหันมาใชหนากากอนามัยเพิ่ม
มากขึ้น 
7.หลังใชหนากากอนามัย ทานทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปด 
 

432 
290 

 
350 
287 
66 
 

406 
 

45 
 

90.6 
60.8 

 
73.4 
60.2 
13.8 

 
85.1 

 
9.4 

 

45 
187 

 
127 
190 

    411 
 

77 
 

432 
 

9.4 
39.2 

 
26.6 
39.8 
86.2 

 
14.9 

 
90.6 

 จากตารางท่ี 3 พบวา พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ของ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมปฏิบัติมากที่สุด ไดแก กอน/หลัง ใสหนากากอนามัย           
ทานลางมือทุกครั้ง รอยละ 90.0  รองลงมาคือ การแจกหนากากอนามัย ทําใหคนหันมาใชหนากาก
อนามัยเพิ่มมากขึ้น รอยละ 85.1  สวนพฤติกรรมท่ีประชาชนไมปฏิบัติ มากที่สุด คือ หลังใชหนากาก
อนามัย ทานท้ิงลงในถังขยะที่มีฝาปด รอยละ 90.6   
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ตารางท่ี 4 จํานวน รอยละ และระดับความคิดเห็นตอการไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากาก
อนามัยของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 

การเปดรับขาวสาร จํานวน % 
ระดับการ
เปดรับ 

ไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัย 
1.โทรทัศน 
2.วิทยุ 
3.หนังสือพิมพ 
4.โปสเตอร/แผนพับ 
5.หอกระจายขาว/รถประชาสมัพันธ 
6.เจาหนาที่สาธารณสขุ/โรงพยาบาล/อสม. 
7.Internet/Line / Facebook 

 
475 
375 
386 
420 
346 
320 
180 

 
99.6 
78.6 
80.9 
88.1 
72.5 
67.1 
37.7 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 

    

 จากตารางที่ 4  พบวา ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความคิดเห็นเก่ียวตอการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัย อยูในระดับมาก ท้ัง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและ
โปสเตอร/แผนพับ  การเปดรับขาวสารอยูนะดับนอย ไดแก Internet/Line / Facebook  

 

ตารางท่ี 5  จํานวน รอยละ การสวมหนากากอนามัย ลางมอื และเวนระยะหางทางสังคมของ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  

พฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 จํานวน รอยละ 
การสวมหนากากอนามัย 
 จํานวนทั้งหมด 
      สวม 
     ไมสวม 
การลางมือ 
 จํานวนทั้งหมด 
      ลาง 
     ไมลาง 
การเวนระยะหาง 
  จํานวนท้ังหมด 
     เวน 
    ไมเวน 

 
477 
412 
65 
 

477 
419 
58 
 

477 
353 
124 

 
100 
86.4 
13.6 

 
100 
88.0 
12.0 

 
100 
74.2 
25.8 

 
จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีการสวมหนากากอนามัย รอยละ 86.4 ลางมือ รอยละ 

88.0 และเวนระยะหางทางสงัคม รอยละ 74.2   
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ภาพที ่2 การสวมหนากากอนามัย การลางมอื และเวนระยะหางทางสังคม ของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี ชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 2 

 

 
 

 จากภาพที่ 1  พบวาชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 2 ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี สวม
หนากากอนามัย รอยละ 90  การลางมือ รอยละ 92.0  เวนระยะหางทางสังคม รอยละ 74.2  สถาน
บริการที่มีการสวมหนากากอนามัยมากที่สุดไดแก หางสรรพสินคาขนาดเล็ก  รอยละ 100   รองลงมา
ไดแก หางสรรพสินคาขนาดใหญ  รอยละ 99   สวนสถานบริการที่มกีารสวมหนากากอนามัยนอย
ที่สุดไดแก สถานที่ออกกําลังกาย พบใสหนากากเพียง รอยละ 70    

 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบจํานวนการสวมหนากากอนามัยของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี   
               ชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 
มาตรการ 

 
N 

 
Mean Rank 

 
Sum of Ranks 

 
Mann-whitney U. 

ผอนปรนในระยะท่ี 1  
ผอนปรนในระยะท่ี 2 
 

19 
18 

19.92 
18.03 

378.50 
324.50 

153.50 

หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญที่ 0.01 
 

ตารางท่ี 6  จํานวนปะชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สวมหนากากอนามัย ในชวงมาตรการ
ผอนปรนในระยะท่ี 1 และในชวงมาตรการผอนปรนระยะที่2 ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการรับรู พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกัน 
                 ควบคุมโรคโควดิ-19 
 

การรับรู 
พฤติกรรมการสวม
หนากากอนามัย 

 x S.D. 

การรับรูขาวสาร 
พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย 

- 
0.231** 

 

0.231** 
- 

 7.11 
3.87 

 

1.65 
0.47 

 
หมายเหตุ ** มีนัยสําคัญที่ 0.01 

 
จากตารางท่ี 7 เมื่อพิจารณาความสมัพันธ พบวาการรับรูมี ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการ

สวมหนากากอนามัย ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                   
(r = . 231)  

 



บทที่ 5 

สรุปการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชหนากากอนามัย ลางมือและเวนระยะหางทางสังคมเพื่อ
ปองกันโรคไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ  ( Survey 
Research)  ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
  

1.สรุปการวิจัย 
 1.1. ขอมูลท่ัวไป 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ อยูระหวาง 20  
– 29 อายุเฉลี่ย 40.4 ป วุฒิการศึกษา สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศกึษา  ปริญญาตรี รอยละ29.1 
ประกอบอาชีพคาขาย/รับจางท่ัวไป  
 1.2  การรับรู หนากากอนามยัปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  

การรับรูเรื่องหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ที่ประชาชนจังหวัด 
อุบลราชธานี รับรูถูกตองมากที่สุดไดแก การสวมหนากากอนามัยลดการแพรเชื้อโรคโควดิ-19 ได 
รองลงมาคือ การสวมหนากากอนามัยเม่ือออกจากบานเปนเรื่องไมนาอับอาย ไมถูกมองวาแปลกจากคน
อ่ืน สวนการรับรูที่ประชาชนไมถูกตองมากที่สุด คอื ควรสวมหนากากอนามัยเฉพาะชวงท่ีมีการระบาดโรค
โควิด-19   เทานั้น  
 1.3. พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี  

          ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกัน 
โรคโควิด-19 มากที่สุด ไดแก กอน/หลัง ใสหนากากอนามัย ทานลางมือทุกครั้ง รองลงมาคือ การแจก
หนากากอนามัย ทําใหคนหันมาใชหนากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น สวน พฤติกรรมที่ประชาชนไมปฏิบัติ มาก
ที่สุด คือ หลังใชหนากากอนามัย ทานทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปด  

1.4 ความคดิเห็นตอการไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามยั    
ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความคิดเห็นเก่ียวตอการเปดรับขาวสาร 

เก่ียวกับการใชหนากากอนามัย อยูในระดับมาก ทั้ง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและโปสเตอร/แผนพับ  
การเปดรับขาวสารอยูนะดับนอย ไดแก Internet/Line / Facebook 

1.5 การสวมหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคมของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี  
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กลุมตัวอยางมกีารสวมหนากากอนามัย รอยละ 86.4  ลางมือ รอยละ 88.0  และเวนระยะหาง
ทางสังคม รอยละ 74.2  ชวงมาตรการผอนปรนในระยะที่ 2 ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี สวมหนากาก
อนามัย รอยละ 90  การลางมือ รอยละ 92.0  เวนระยะหางทางสังคม รอยละ 74.2  สถานบริการที่มี
การสวมหนากากอนามัยมากที่สุดไดแก หางสรรพสินคาขนาดเล็ก  รอยละ 100   รองลงมาไดแก 
หางสรรพสินคาขนาดใหญ  รอยละ 99   สวนสถานบริการที่มีการสวมหนากากอนามัยนอยที่สุดไดแก 
สถานที่ออกกําลังกาย พบใสหนากากเพียง รอยละ 70    

1.6 เปรียบเทียบจํานวนการสวมหนากากอนามัยของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  ชวง
มาตรการผอนปรนในระยะที่ 1  และระยะที่ 2  

จํานวนปะชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี สวมหนากากอนามัย ในชวงมาตรการผอนปรนในระยะ
ที่ 1 และในชวงมาตรการผอนปรนระยะที่2 ไมแตกตางกัน 

1.7 สหสัมพันธระหวางการรบัรู พฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันควบคุมโรคโควิด-19 
ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี  

การรับรูมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย ของประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี อยางมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .01 (r = . 231) 

 
2.อภิปรายผล 
อภิปรายผล 
 การรับรูเรื่องหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 ที่ประชาชนจังหวัดอุบลราชธาน ีรับรู
ถูกตองมากที่สุดไดแก การสวมหนากากอนามยัลดการแพรเชื้อโรคโควิด-19 ได  การสวมหนากากอนามัย
เมื่อออกจากบานเปนเรื่องไมนาอับอาย ไมถูกมองวาแปลกจากคนอ่ืน นั้น การรับรูเปนปจจัยนําที่สาํคัญที่
จะสงตอการแสดงพฤติกรรม แตการเพิ่มการรับรูนั้นก็ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได 
จะตองมีปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย ( Green and Kreuter, 1999) เชนทัศนคติท่ีคิดวาควรสวมหนากาก
อนามัยเฉพาะชวงที่มีการระบาดโรคโควิด-19  เทานั้น หรือคิดวาการสวมใสหนากากอนามยั เปนเรื่อง
ยุงยาก สอดคลองกับ Biscotto, et al.(2005) ที่ไดมีการศึกษาประเมินการใชหนากากอนามัยชนิด N95 
ในบุคลากรทางการแพทย พบวาการใชหนากากอนามยัเปนเครื่องปองกันอยางเดียวไมเพียงพอและไม
คุมคา ควรใชมาตรการอ่ืนรวมดวย และยังสอดคลองกับ WHO ที่แนะนําใหใชหนากากอนามัยเปน
มาตรการที่ 3 หลังจากการจัดการ 2 วิธีแรก คือการปองกันการแพรเชื้อจากผูปวยและการจัดการดาน
สิ่งแวดลอม สวนปจจัยเอ้ือที่มีผลตอการสวมใสหนากากอนามัยในชวงที่มกีารระบาดโรคโควิด---19 เชน
การหา/ซื้อ หนากากอนามยัเปนเรื่องที่ยุงยากลําบาก หนากากอนามัยราคาแพงเกินไปสําหรับทาน เปนสิ่ง
สําคญัในการเขาถึงหนากากอนามัย ดังเชนการศึกษาของ วรเดช (2539) ไดศกึษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยความเชื่อดานสุขภาพกับพฤติกรรมการใชหนากากอนามัยปองกันฝุนของพนักงานโรงงาน
ชลประทานซีเมนตชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี พบวาพนักงานสวนใหญไดรับการชักนําภายในและไดรับการชัก
นําภายนอกใหเกิดพฤติกรรมการใชหนากาก  
 จากการศึกษาพบวาการรับรูมี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย ของ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการรับรูวาหนากากอนามัย                 
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มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมปองกันโรคโควิด-19 ได ปจจัยเอ้ือไดแกการเขาถึงหนากากอนามัยนั้น
พบวาการหาซื้อหนากากอนามัยเปนเรื่องยากมากขึ้นทําใหมีผลตอพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย
นอยลง เปนตน  และปจจัยเอ้ือไดแก การไดรับนโยบาย การสื่อสารความเสียง เปนเรื่องจําเปนและมี
ความสาํคัญตอการใชหนากากอนามัยมากยิ่งข้ึน โดยมีปจจัยเสริมไดแก การไดรับขาวสารจากสื่อ
ตางๆประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความคดิเห็นเก่ียวตอการเปดรับขาวสารเก่ียวกับการใช
หนากากอนามัย อยูในระดับมาก ทั้ง โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพและโปสเตอร/แผนพับ  การเปดรับ
ขาวสารอยูระดับนอย ไดแก เน็ต/Line / Facebook  ยิ่งไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆย่ิงทําให
ประชาชนเกิดพฤติกรรมที่ดตีอการใชหนากากอนามัย ปจจัยเสริมการไดรับสนับสนุนจากบุคคลใกลชิดมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชหนากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น การสวมหนากากอนามยั ในชวงมาตรการผอน
ปรนในระยะที่ 1 และในชวงมาตรการผอนปรนระยะที่2 ไมแตกตางกันอาจเนื่องมาจากมีการสื่อสารความ
เสี่ยงจากหนวยงานของรัฐและเอกชนอยางเขมขนและตอเนื่อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด โรงแรม ธนาคาร เปนตน 
 
3.ขอเสนอแนะ  
 3.1ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 แนวทางการปองกันการระบาดโรคโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีใหยั่งยืนดวย
เพิ่มความเขมขนการใชหนากากอนามัย ลางมือ และเวนระยะหางทางสังคม ใหเปนชีวิตวิถีใหม และมีการ
สื่อสารความเสี่ยงสรางการรับรูแกประชาชนตามชองทางตางๆอยางตอเนื่องและเพิ่มปจจัยเอ้ือ ดาน
นโยบายการเขาถึงหนากากอนามัยที่งายและสะดวกการ ราคาไมแพง  
 3.2ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  สํารวจติดตามประเมินผลพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัย ลางมือ และเวน
ระยะหางทางสังคม จากการระบาดโรคโควิด-19 ในระยะตางๆ ของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและ
ควรศกึษาเรื่องระดับ ทัศนคติที่ดีตอการใชหนากากอนามัย เวนระยะหาง ลางมือ กับ ผูที่ติดเชื้อจากโรคโค
วิด-19 
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แบบประเมินการใชหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19  
ของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 

*********************************** 
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   1)ตลาด)  2)รานจําหนายอาหาร  3)หางสรรพสินคา  

 4)กีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย   5)รานเสรมิสวย/ตัดผม 

 6)คลินิกรักษาสัตว  7)รานอาหาร   8) อื่นๆ ระบุ...................... 

2. การสวม/ใสหนากากอนามัย 1)ใส.............คน 2)ไมใส..............คน   

   ทานไดรับหนากากอนามัยจากแหลงใด  1) ซื้อเอง  2) แหลงอ่ืน(ระบุ)................................................ 

3.การลางมือ/   1)ลาง.............คน 2)ไมลาง..............คน   

4.การเวนระยะหาง  1)เวน.............คน 2)ไมเวน..............คน   

5.เพศ  1)ชาย  2)หญิง  
6.อายุ ........................ป 

7.การศึกษา  1)ประถมศึกษา  2)มัธยมศึกษา   3)อนุปริญญา/ปวส. 

   4)ปริญญาตร ี   5)สูงกวาปรญิญาตรี 

8.อาชีพหลัก  1)เกษตรกรรม (ทํานา ทาํสวน ทําไร)    2)รับจางทั่วไป  3)นักเรียน/นักศึกษา  

 4)ขาราชการ   5)อ่ืนๆ ระบุ ............................................. 
 พฤติกรรมการพฤติกรรมการสวมหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด-19 

ประเด็นคาํถาม 
คําตอบ/การปฏิบัต ิ
ใช/ทํา ไมใช/ไมทํา 

1.การสวมหนากากอนามัยลดการแพรเชื้อโรคโควิด-19 ได   
2.กอน/หลัง ใสหนากากอนามัย ทานลางมือทุกครั้ง   
3.เม่ือปวย เชน ไข ไอ จาม ฯลฯ ไมสวมหนากากอนามัยเพราะทาํใหหายใจไมสะดวก   
4.ควรสวมหนากากอนามัยเฉพาะชวงที่มีการระบาดโรคโควิด-19   เทานั้น   
5. คนที่รางกายแข็งแรง ไมเจ็บปวย ไมควรสวมหนากากอนามัย   
6.การสวมใสหนากากอนามัย เปนเรื่องยุงยาก   
7.การสวมหนากากอนามัยเม่ือออกจากบานเปนเรื่องนาอับอาย ถูกมองวาแปลกจากคนอ่ืน   
8.การหา/ซื้อ หนากากอนามัยเปนเรื่องท่ียุงยากลําบาก   
9.หนากากอนามัยราคาแพงเกินไปสําหรับทานหรือไม   
10.ทานเตือนเพื่อนหรือคนใกลชิด ใหใชหนากากอนามัย เมื่อมีอาการปวย เชน ไข ไอ จาม   
11.การแจกหนากากอนามัย ทําใหคนหันมาใชหนากากอนามัยเพิ่มมากขึ้น   
12.หลังใชหนากากอนามัย ทานท้ิงลงในถังขยะที่มีฝาปด   
13.ทานมั่นใจวาการใชหนากากอนามัย จะชวยปองกันการแพรเชื้อโรคโควิด-19   ได   
 
14.ทานไดรับขาวสารเก่ียวกับการใชหนากากอนามัยจากแหลงใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 14.1)โทรทัศน  14.2)วิทยุ   14.3)หนังสือพิมพ 

 14.4)โปสเตอร/แผนพับ 14.5)หอกระจายขาว  14.6)เจาหนาที่สาธารณสขุ/โรงพยาบาล/อสม. 

 14.7))อินเตอรเน็ต/Line / Facebook   14.8) อ่ืนๆ 
      ขอบพระคุณในความรวมมือ 


