
   

รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลดอนทราย 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 
พิทยา  ทองหนูนุ้ย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนดินแดง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (PAOR) กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มขับเคลื่อนเพื่อสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรค COVID-19 ได้แก่ คณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ระดับตำบล  จำนวน 120 คน  2) กลุ่มประเมินผลลัพธ์ คือ 2. กลุ่มประเมินผลลัพธ์ 
ได้แก่ 2.1) คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ระดับตำบล  จำนวน 30 คน  2.2) กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
โรค COVID-19 จำนวน 400 คน เครื่องมือวิจัย ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน
ในการป้องกันโรค COVID-19 คำถามเป็นแบบประเมินค่า 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง 
ปฏิบัติบางครั้ง และ ไม่ปฏิบัติ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสังเกต การสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัย รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรค COVID-19 ตำบลดอนทราย ประกอบด้วย 1. 
Mini EOC ระดับตำบล 2. เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19  3. มาตรการทางสังคม/ข้อตกลงร่วม 4. 
แนวทางจัดการโรค COVID-19 5.การสื่อสารความเสี่ยง และภายหลังการดำเนินงาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองต่อโรค COVID-19 ดังนี้  1. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่
ในที่สาธารณะ จำนวน 322 คน (87.02%) 2. ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์  จำนวน 302 คน 
(81.62%) 3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ) ทั้งที่ทำเองและมีผู้อื่นทำความสะอาด
ให้ จำนวน 223 คน (60.27%) 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนพลุกพล่าน จำนวน 266 คน (71.89) 5. รักษา
ระยะห่าง และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด จำนวน 260 คน (70.27%) 6. ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ที่มีจุด
ตรวจคัดกรอง จำนวน 307 คน (82.97%) 7. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” หรือบันทึกชื่อก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ 
จำนวน 272 คน (73.51%) จากการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเกิดมาตรการทางสังคมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติที ่คนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือ 
 
คำสำคัญ การเฝ้าระวัง, การจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19   
 
 

 
 



   

รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลดอนทราย 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 
พิทยา  ทองหนูนุ้ย1,  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนดินแดง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
บทนำและวัตถุประสงค์  สถานการณ์ โรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงการระบาด
ระลอกเมษายน 2564  อำเภอควนขนุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 12 มิถุนายน 2564 จำนวน 151 ราย 
เสียชีวิต 2  ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI 4265 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3562 ราย  สำหรับตำบลดอนทราย มีผู้ป่วย 
COVID-19 จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI 102 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 96 ราย ผู้เดินทางเข้าตำบลดอน
ทราย จำนวน 330 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด จำนวน 
276 คน พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด จำนวน 54 คน (รพ.สต. ควนดินแดง, 2564) การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อเป็น
กระบวนการจัดเก็บการวิเคราะห์ และการแปลผลข้อมูลทางสาธารณสุขที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการวางแผน การจัดทำมาตรการและประเมินผล
มาตรการป้องกัน และควบคุมปัญหาสาธารณสุข ระบบเฝ้าระวังต้องถูกนำมาใช้ร่วมกับมาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรค ดังนั้นการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง 
เพราะถ้าข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรคดี มีความถูกต้อง ทันเวลา จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้น้อยลง และ
การเฝ้าระวังที่ดีสามารถลดอัตราป่วย อัตราตาย ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ได้ 
จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (PAOR) กลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย 1) กลุ่มขับเคลื่อนเพื่อสร้างรูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 
คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล  จำนวน 120 คน  2) กลุ่มประเมินผลลัพธ์ 
คือ 2. กลุ่มประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 2.1) คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตำบล  
จำนวน 30 คน  2.2) กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรค COVID-19 จำนวน 400 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ คือ 
ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง และ ไม่ปฏิบัติ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 1) ศึกษาบริบทสถานการณ์โรค COVID-19 โดยใช้กระบวนการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๆ
ได้แก่ การเก็บข้อมูล (Collection)  การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) การแปลผล (Interpretation) และการนําเสนอ 
หรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง  2) จัดวงปรึกษาหารือในการจัดการโรค COVID-19 ในระดับตำบล 3) กำหนด
มาตรการที่เป็นรูปธรรม และให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ 4) ดำเนินการตามมาตรการการ



   

จัดการโรค COVID-19  5) สังเกตผล โดยการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน 6) สะท้อนผล  โดยการจัด
ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง มีกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
ระดับตำบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน และ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ควบคุม
และป้องกันโรคในพื้นที่ โดยมีโครงสร้างมอบหมายงานชัดเจน จัดระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง และสอบสวน 
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยใช้แนวทางจากกรมควบคุมโรคตามคู่มือของกระทรวงสาธารณสุขตลอด 24 
ชั่วโมง และรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันที เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และแจ้งผู้บัญชาการทุก 
ระดับ 3) มีระบบรายงานข้อมูลผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงทุกระดับ โดยโปรแกรมระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) (Thai QM) ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันทุกวัน ซึ่งเกิดรูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลดอนทราย 
ประกอบด้วย 1. บทบาทภาคส่วนต่าง ๆ Mini EOC ระดับตำบล  2. เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19  
3. มาตรการทางสังคม/ข้อตกลงร่วม 4. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่  5.การสื่อสารความเสี่ยง /การ
รณรงค์ และภายหลังการดำเนินงาน พบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพื่อลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้  1. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่
สาธารณะ จำนวน 322 คน (87.02%) 2. ล้างมือ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์  จำนวน 302 คน 
(81.62%) 3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย (เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ) ทั้งที่ทำเองและมีผู้อื่นทำความสะอาด
ให้ จำนวน 223 คน (60.27%) 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่คนพลุกพล่าน จำนวน 266 คน (71.89) 5. รักษา
ระยะห่าง และใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด จำนวน 260 คน (70.27%) 6. ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ที่มีจุด
ตรวจคัดกรอง จำนวน 307 คน (82.97%) 7. ลงทะเบียน “ไทยชนะ” หรือบันทึกชื่อก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ 
จำนวน 272 คน (73.51%) จากการถอดบทเรียนปัจจัยความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาเกิดมาตรการทางสังคมสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติที ่คนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือ 
การอภิปรายผล 
 รูปแบบการเฝ้าระวังและการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลดอนทราย ประกอบด้วย 1. 
บทบาทภาคส่วนต่าง ๆ Mini EOC ระดับตำบล  2. เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19  3. มาตรการทาง
สังคม/ข้อตกลงร่วม 4. แนวทางปฏิบัติเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่  5.การสื่อสารความเสี่ยง /การรณรงค์ ชุมชน
ตำบลดอนทราย ได้ดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลชุมชนขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีการ
อัพเดตอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อเกิดการระบาดในระลอกใหม ่ชุมชนตำบลดอนทรายจึงมีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด



   

และสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การจัดทำมาตรการต่างๆ 
และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดความช่วยเหลืออย่างตรงจุด  
 ฐานข้อมูลคือสิ่งสำคัญในการเฝ้าระวังโรค โดยกระบวนการจัดเก็บการวิเคราะห์ และการแปลผล
ข้อมูลทางสาธารณสุขที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้าน
การวางแผน การจัดทำมาตรการและประเมินผลมาตรการป้องกัน และควบคุมปัญหาสาธารณสุข ระบบเฝ้า
ระวังต้องถูกนำมาใช้ร่วมกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค  รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้คนภายนอก
สามารถเข้ามาสนับสนุนชุมชนได้ ซึ ่งตำบลดอนทรายได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกเยอะ เพราะมี
ฐานข้อมูลชัดเจน และมีอัพเดทอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ มีการประชุมประสานความร่วมมือทุกฝ่ายในชุมชน วาง
แผนการเผชิญเหตุ จัดตั้งกองทุนดูแลทุกหมู่บ้าน คัดกรองประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูง/ต่ำ การปฏิบัติตามมาตรการ แยก
กักตัวที่บ้าน 14 วัน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้การดูแลเรื่อง การสังเกตอาการ อาหารการกิน กักตัวอยู่บ้านจริง 
รับผิดชอบต่อสังคม ใช้แนวคิดการดูแล “กินอิ่ม นอนอุ่น สังคมยอมรับ” มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีกำลัง
ทรัพย์ในชุมชน ใช้ชื่อว่า ศูนย์ประสานงาน ครอบครัว รพ.สต.บ้านควนดินแดง เพ่ือผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน 
 ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตำบลดอนทรายประสบความสำเร็จในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโร
น่าไวรัส (COVID-19)  คือ บทบาทของภาคประชาชน (non-state actors) ตั้งแต่การให้ความร่วมมือ (cooperation) 
อย่างดีกับมาตรการภาครัฐในการควบคุมโรค และการจำกัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร่วมใส่หน้ากาก ปิดออฟฟิศ กิน
ร้อน ช้อนเรา อยู่บ้าน ล้างมือ ถือเจลแอลกฮอลล์ ไปจนถึงการเข้ามามีส่วนร่วม (participation) ในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในช่วงเวลาสำคัญต่างๆ เช่น ระดมอาหาร อุปกรณ์ป้องกันโรค และยาสามัญประจำบ้านเพื่อช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มเปราะบางรักษาระยะห่าง (social distancing)  เป็นต้น  
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