
ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการป้องกันควบคุมโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ของประชาชนในชุมชนแออัด กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึง เทศบาลนครขอนแก่น

Knowledge, attitude, and behavior on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) prevention and control 
among people in the slum: A case study of a community in Khon Kaen Municipality
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การประชุมเชิงปฏบัิตกิารการพฒันาองค์กรสมรรถนะสูงด้านการวจิัย 
ส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภยัสุขภาพฯ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

บทน า ผลการศึกษา

สรุปและอภปิรายผล

การเข้าถึงบริการ การรักษา และ
สาธารณสขุ 
พบวา่ร้อยละ 53.08 ประชาชน
ได้รับวคัซีนเข็มท่ี 2 และไมไ่ด้รับ
วคัซีน ร้อยละ 21.54   และกวา่
คร่ึงของกลุม่ตวัอยา่งมีการ
ตรวจหาเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ได้รับชดุตรวจหาเชือ้โควิด 19 
(ATK) จากการตรวจคดักรอง
เชิงรุกจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้ติดเชือ้ทั่ วโลก จ านวนผู้ติดเชือ้ทั่ วโลกเพิ่มขึน้อย่าง
เห็นได้ชัดในวันที่  1 มกราคม 2565 และยังพบว่า หลายๆ
ประเทศ ก าลังประสบกับภาวะการระบาดของเชือ้โควิด 19
สายพันธ์ุโอไมครอน ท าให้จ านวนผู้ตดิเชือ้ภายในประเทศสูงขึน้
อย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากมีอัตราการแพร่เชือ้มากกว่าสาย
พันธ์ุเดลต้าถึง 4 ถึง 6 เท่า ถึงแม้ว่าความรุนแรงจะน้อยกว่า
เชือ้สายพันธ์ุเดลต้า แต่ก็อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางด้าน
สาธารณสุขได้

สถานการณ์ในประเทศไทย พบการแพร่ระบาดกระจายไปทัว่ทกุจงัหวดั และรุนแรงในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลท่ีมีจ านวนประชากรหนาแน่น มีความเป็นชมุชนเมือง
โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนแออัด ซึ่งในประเทศไทยพบชุมชนแออัดเกิดขึน้โดยทั่วไปตามเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรอพยพจากชนบท 
ส่งผลท าให้เกิดภาวะความเหลื่อมล า้ท่ีเป็นรูปธรรม ปัญหาคุณภาพชีวิตการเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ ปัญหาเศรษฐกิจการมี
รายได้ต ่าและหนีส้ิน ปัญหาความไม่มัน่คงในท่ีอยู่อาศยั ปัญหาคณุภาพชีวิต และสขุภาพอนามยัของ ท าให้ชุมชนแออดัในเขต
เมืองจดัเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงท่ีส าคญัในการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปได้ง่าย ชมุชนแออดัจึงมีความเสี่ยงแต่ยากท่ีจะ
หลีกเล่ียงได้

ส าหรับพืน้ที่ที่จะศกึษา 
ชุมชนแออัดเทพารักษ์ 1 เทศบาลนครขอนแก่น 

ข้อมูลจากการส ารวจของการเคหะแห่งชาต ิปี 2562 เขตสุขภาพที ่7 มีชุมชนแออัด จ านวน 28 ชุมชน 
1,405 ครัวเรือน ประชากร 5,620 คนโดยจังหวัดขอนแก่นมีชุมชนแออัดมากที่สุด 23 ชุมชน 1,265 ครัวเรือน ประชากร 5,060 
คน
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แพทย์มิตรภาพ
รพ.ขอนแก่น

• มีความเปราะบาง มีจ านวน
ประชากรอาศยัอยูแ่ออดั

• ไม่มีระบบการดแูลสขุภาพที่
เข้มแข็ง

• มีสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ใน
ชมุชน พบผู้ ยืนยนัติดเชือ้       
โควิด - 19 จ านวน 88 คน 
ข้อมลูระหวา่งวนัที่ 4 เม.ย. 64 -
31 ก.ค.65

(ข้อมลูจากฝ่ายปอ้งกนัและควบคมุโรค ส านกั
สาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น
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ร้อยละ

สว่นใหญ่ พบวา่
การศึกษา ประถมศกึษาหรือต ่ากวา่ ร้อยละ 
47.69

อาชีพรับจ้างทัว่ไป   ร้อยละ 49.23

และไมมี่โรคประจ าตวั  ร้อยละ  67.69

ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ของประชาชนในพืน้ที่ชมุชนแออดั สรุปผลดงันี ้

มีความรู้ในการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ภาพรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัสงู (คะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 ขึน้ไป) คิดเป็นร้อยละ 63.85

มีทศันคติในการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ภาพรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัเชิงบวกมาก โดยมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 3.87

มีพฤติกรรมต้านการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ภาพรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบั มีพฤติกรรมดี โดยมีคา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 2.28
การเข้าถงึบริการ การรักษา และสาธารณสขุ 

สว่นใหญ่ได้รับวคัซีนเข็มที่ 2 ร้อยละ 53.08 และไม่ได้รับวคัซีน ร้อยละ 21.54 สว่น
ใหญ่มีการตรวจหาเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) กรณีพบเชือ้ พบวา่สว่นใหญ่
ติดตอ่อสม. ร้อยละ ได้รับชดุตรวจหาเชือ้โควิด 19 (ATK) จากการตรวจคดักรองเชิงรุกจาก
เจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

สว่นใหญ่ มอีายรุะหว่าง 45-59 ปี ร้อยละ 33.8

ความรู้ ในการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)อยู่ในระดับสูง ผลมาจากการให้ข้อมูลข่าวสารจากศูน ย์
บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ท่ีได้ให้ข้อมลูข่าวสารในทกุช่องทาง 
รวมถึงข้อมูลข่าวสารในชุมชนจากอสม. ผู้ น าชุมชน หรือนโยบาย
ระดบัชาตจิากกระทรวงสาธารณสขุ 

ด้านพฤติกรรม การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)ของประชาชนอยู่ในระดบัดี และพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบตัิท่ีกระทรวงสาธารณสขุแนะน าให้ใช้ในการป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยเน้นย า้ให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตาม
มาตรการ D-M-H-T-T อยา่งเคร่งครัด 

ด้านทัศนคติ การป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)กลุ่มตวัอย่าง มีทัศนคติด้านการป้องกันควบคุมโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเชิงบวกมาก  ข้อมลูสนบัสนนุ
สว่นหนึง่เกิดจากประเทศไทยมีเกณฑ์การพิจารณาตามระดบัความรุนแรง
ของการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ระดบัประเทศ มาตรการ
ข้อสัง่การ ประกาศจังหวดั รวมถึงมาตรการการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค โรนา 2019 
(COVID-19) ครอบคลมุทกุด้าน 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
1. จากข้อมลูผลการศกึษาสว่นใหญ่ประชาชนมีความรู้ด้านการปอ้งกนัควบคมุโรคคอ่นข้างดีแตมี่

บางประเดน็ท่ียงัมีความเข้าใจไมถ่กูต้องในประเดน็การใสห่น้ากากอนามยัช่วยปอ้งกนัไวรัสโคโรนาได้ 
100%  การตดิตอ่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า2019 ภาวะหลงัการติดเชือ้ (Long Covid)ดงันัน้
บคุลากรสาธารณสขุของเทศบาลนครและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องควรสะท้อนข้อมลูดงักลา่วให้กับแกนน า
ชมุชนเพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจให้ถกูต้องมากขึน้

2. บคุลากรสาธารณสขุและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความส าคญัและสื่อสารประชาสมัพนัธ์ เน้นย า้ให้
ประชาชนทัว่ไปและกลุม่เสี่ยงปฏิบตัิตามมาตรการ D-M-H-T-T อยา่งเคร่งครัด การเรียนรู้วิถีชีวิต
ใหมเ่พื่อปอ้งกนัตนเองและผู้ อ่ืน ด าเนินชีวิตเป็นปกตบินพืน้ฐาน New normal

3.ศนูย์วิชาการควรร่วมกนัจดัท าคูมื่อหลกัสตูรและพฒันาทกัษะแกนน าชมุชนเพื่อสร้างให้แกนน ามี
ความสามารถในการเฝา้ระวงัปอ้งกนัควบคมุโรคในชมุชนเป็นแกนกลางในการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร ท่ี
ถกูต้องให้กบัประชาชนในชมุชน

4. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและผู้ เก่ียวข้องของเทศบาลนครขอนแก่น ควรให้ควรส าคญัในการกระตุ้นให้
ประชาชนได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้น เพื่อให้เกิดภมูิคุ้มกนัในชมุชน ลดความรุนแรงหากเกิดการระบาด และ
ปอ้งกนัการพฒันาไปสูภ่าวะอาการ Long Covid

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต
ควรมีการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพถึงวิถีชีวิตของประชาชนในชมุชนแออดัในระยะของการก้าวสูโ่รค

ประจ าถ่ิน

รูปแบบของการศกึษา เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)
ประชากร/การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ท่ีอาศยัในชมุชนแออดั 
เทพารักษ์ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 120 คน 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบส ารวจ
การวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้คา่ความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีการด าเนินการวิจัย

1. เพื่อประเมินความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID -19) ของประชาชนในพืน้ท่ีชมุชนแออดั

2. เพื่อศกึษาสถานการณ์และบริบทการปอ้งกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ในพืน้ท่ีชมุชนแออดั

วัตถุประสงค์


