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บทคัดย่อ
ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจานวนมาก อัตราการป่วยและการเสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และมีการแพร่ระบาดมายังพื้นที่บ้านบางมวง ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR)
โดยใช้เทคนิคเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation influence control : AIC)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา โดยใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม และป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ใน
ชุมชน ขอบเขตการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชนหมู่ 3 บ้านบางมวง ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง โดยเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในชุมชน แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของเครื อ ข่ายสุ ขภาพ และผู้ น าชุม ชนในชุมชน แบบบัน ทึกการสั ง เกตการร่ ว มกิ จกรรมของกลุ่ ม
ตัว อย่ า งและผลการดาเนิ น การที่เกิด ขึ้นในชุมชน การวิเคราะห์ ข้อ มูล การประเมิน วิจัยเป็นการ
ประเมินเชิงคุณภาพโดยอาศัยการสังเกต การสัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เพื่อ
เปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) และตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในชุมชนมีกระบวนการปฏิบัติ
ดังนี้ 1.) การเตรียมการก่อนการวิจัย มีจัดประชุมเพื่อชี้แจงและอบรมผู้ร่วมวิจัย และทาความเข้าใจใน
บริบทของชุมชนในเบื้องต้น 2.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค วิเคราะห์จุดเด่ น จุดด้อย และปัจจัยเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ สวอท (SWOT) และ
พัฒนารูปแบบการป้องและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคด้วย เทคนิค A-I-C 3.) พัฒนาเครือข่าย
สุขภาพในชุมชนโดยการกระตุ้นเครือข่ายสุขภาพให้มีความตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 4.) ดาเนินการสรุปผลการประชุมและดาเนินการตามรูปแบบการป้องและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาประกอบด้วยการจัดกิจกรรม “ด่านชุมชน” 7.) ประเมินผลการ
ดาเนินการตามรูปแบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 6.) ปรับปรุงแผนและกาหนด
กิจกรรมต่อจากโครงการและกิจกรรม 7.) ประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาใน
ชุมชน
สรุปและอภิปลายผล : การมีส่วนรวมของชุมชนนั้นสามารถออกแบบรูปแบบการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาที่มีประสิทธิ ภาพและมีประสิทธิผลต่อพื้นที่ นั้นคือ “ด่านชุมชน”
และมีพฤติกรรมการสวมใส่หน้ากากหนามัยทุกคน ล้างมืออย่างถูกวิธี และไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
รายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนที่ดีขึ้นจากคากล่าวของเด็กหญิงคน
หนึ่งว่า “หมอ คือ ฮีโร่ของพวกเรา”

ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ไวรัสโคโรน่า เป็นไวรัส ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้ม
ด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาค
ไวรัส ทาให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นเหมือนมงกุฎ (ภาษาลาติน corona
แปลว่า crown หรือ มงกุฎ) ล้อมรอบ จึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้ที่มีสมาชิกหลากหลาย
ติดเชื้อก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์หลายชนิด ดังนั้น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อโรคในสัตว์ทั้งระบบ
ทางเดินหายใจและทางเดิน อาหาร อาจแพร่มาสู่คนและก่อโรคในคนได้ (zoonotic infection)
(คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หมาวิทยาลัยมหิดล,2563)
จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข รายงานยอดผู้ป่วยประเทศไทย
มีผู้ป่วยยืนยันสะสม จานวน 1,771 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จานวน 416 ราย ผู้ที่เสีย จานวน
12 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม จานวน 12 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบใน
ประเทศไทย มีค่ามัธ ยฐานของอายุเท่ากับ 34 ปี (5 เดือน - 84 ปี) เพศชาย 963 ราย เพศหญิง
708 ราย (ชาย:หญิง = 1.36:1) ไม่ทราบเพศ 100 ราย สัญชาติไทย 1,486 ราย และสัญชาติอื่นๆ
จานวน 284 ราย ประวัติโรคประจาตัวที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ความดันโลหิตสูง (12 ราย) ภูมิแพ้
(7 ราย) เบาหวานและความดันโลหิตสูง (7 ราย) และพบผู้ป่วยจาการคัดกรองที่สนามบิน 36 ราย
เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยตนเอง 1,115 ราย จากการติดตามผู้สัมผัส 620 รายและคัดกรองพบใน
กลุ่มพลเมืองไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น 1 ราย ซึ่งทั้งนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในเขตจังหวัดพัทลุงนั้นมีจานวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จานวน 6 ราย ซึ่งกระจายอยู่
ในพื้นที่อาเภอป่าบอน จานวน 2 ราย อาเภอควนขนุน จานวน 2 ราย อาเภอกงหรา จานวน 1 ราย
และอาเภอปากพะยูน 2 ราย ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่บ้านม่วงทวน ตาบลหารเทา อาเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง จานวน 1 ราย และบ้านบางมวง ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ราย
ทั้งสองรายมีผลวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อโคโรนา ซึ่งผู้ป่วยบ้านม่วงทวนนั้นเป็นเพศชาย ที่เดินทาง
กลั บ มาจากประเทศอิ น เดี ย เมื่ อ ถึ ง อ าเภอปากพะยู น ก็ เ ดิ น ทางเข้ า รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
ปากพะยูนโดยทันที แต่กรณีของผู้ป่วยบ้านบางมวง ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เป็นชายวัย 64 ปี เคยมีประวัติป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งได้เดินทางกลับมาจากการทาพิธีแสวงบุญและเข้า
พักอาศัยในชุมชนมุสลิม เดินทางเข้ามาพักที่บ้านบางมวง อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่
26 มี น าคม พ.ศ.2563 และมี ผ ลวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า วั น ที่ 1 เมษายน
พ.ศ.2563 ชายดังกล่าวพักร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอีก 9 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ การเดินทางเข้ามาของชายดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นการ
ระบาดในพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาหลักสาหรับการควบคุมโรคอาเภอปากพะยูนที่จะต้องควบคุมการ
ระบาดไม่ให้เกิดวงกว้าง ทั้งนี้ยังเกิดภาวะความตื่นตระหนกและภาวะเครียดของประชาชนในพื้นที่
ดังกล่าว
จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนารูปแบบการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้วิจัยจึงใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Appreciation influence
control : AIC) โดยอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในขับเคลื่อนการ
แนวคิ ด และรู ป แบบการควบคุ ม และป้ อ งกั น โรค ซึ่ ง การควบคุ ม และป้ อ งกั น โรคครั้ ง นี้ จ ะเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และยังสามารถนาไปเป็นต้นแบบในการควบคุมและป้องกันโรคใน
พื้นที่อื่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย : 1.)เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Appreciation influence control : AIC)
2.)เพื่อป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ในชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย : ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้มีการคัดเลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง คือ ประชากร
ได้แก่ ประชาชนในชุมชนหมู่ 3 บ้านบางมวง ตาบลฝาละมี อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) โดยใช้เทคนิคเทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation influence control : AIC) แบ่งขั้นตอนการ
ดาเนินการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) ขั้นตอนก่อนการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วน
ร่วมตามขั้นตอน ดังนี้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และมาตรการต่างๆ ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และสารวจพื้นที่ 2.) ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบส่วนร่วม ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 2.1) การวางแผน มีการจัดการประชุมของผู้วิจัย สะท้อนข้อมูล และสถานการณ์การ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัจจัยที่เอให้เกิดการแพร่ เชื้อของ
โรค โดยเทคนิคการวิเคราะห์สวอท (SWOT) และใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(Appreciation influence control : AIC) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเสนอแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2.2) การปฏิบัติการ ผู้ วิจัย และ
ผู้เข้าร่วมวิจัยดาเนินการและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชนตามรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ได้กาหนดไว้จากขั้นตอนที่ 2.1 2.3) การสังเกตและการ
ประเมิน การปฏิบั ติ ผู้ วิจั ย และผู้ เข้าร่วมวิจัย ร่ว มกับเครือข่ายสุขภาพในชุมชน ผู้นาชุมชน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพระเกิดร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผล
การดาเนินกิจกรรม นาผลทั้งหมดสรุปและผลการดาเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในชุมชน
และพัฒนาการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อไป ดังภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในชุมชน แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
เครือข่ายสุขภาพ และผู้นาชุมชนในชุมชน แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
และผลการดาเนินการที่เกิดขึ้นในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องการบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ใน
ระยะดาเนินการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของการบันทึกภาคสนาม (Field notes) การสังเกตและการ
ถ่ายภาพ (Photograph) การวิเคราะห์ข้ อมูลจึงเป็นไปตามขั้นตอน ดังนี้ ประมวลผลข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลข้อมูลไปพร้อมๆ กัน เมื่อสัมภาษณ์ข้อมูลทุกครั้ง หลังการสัมภาษณ์ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้
จากการถอดใจความส าคั ญ รวบรวม เรี ยบเรี ยง และตรวจสอบความหมายกั บผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ที่ เป็ น
เครือข่ายสุขภาพ พร้อมทาการแก้ไขข้อมู ล ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจัดเรียงข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และ
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล (Constant comparison) และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูล เช่น ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล วัฒนธรรมในชุมชม พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผลของการใช้รูป แบบการป้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒ นารูปแบบการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และปรับปรุงจนเหมาะสมในการปฏิบัติในพื้นที่
ผลการศึกษา : การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1.) การเตรียมการก่อนการวิจัย มีจัดประชุมเพื่อชี้แจงและอบรมผู้ร่วม
วิจัย และทาความเข้าใจในบริบทของชุมชนในเบื้องต้น 2.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อน
สถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค วิ เ คราะห์ จุ ด เด่น จุ ด ด้ อ ย และปั จ จั ยเสี่ ย งด้ ว ยเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ สวอท (SWOT) และพัฒนารูปแบบการป้องและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาด้วย เทคนิค A-I-C 3.) พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชนโดยการกระตุ้นเครือข่ายสุขภาพให้มี
ความตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 4.)ดาเนินการสรุปผลการประชุมและ
ดาเนินการตามรูปแบบการป้องและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกอบด้วย
การจัดกิจกรรม “ด่านชุมชน”ซึ่งมีการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
ภาพประกอบที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา “ด่านชุมชน”

5.) ประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 6.) ปรับปรุงแผนและกาหนดกิจกรรมต่อจากโครงการและกิจกรรมข้างต้น โดยมีกิจกรรมที่กาหนด
ขึ้นหลังจากการประเมินผลและปรับปรุงแผนครั้งนี้ 7.) ประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาในชุมชน
วิจารณ์ : การทาวิจัยโดยการส่วนร่วมของชุมชนในการออกแบบรูปแบบการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยระบวนการ A-I-C ครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่จัดทาขึ้นเมื่อมีการ
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโรนา การทบทวนงานวิ จัยและเอกสารอาจยังไม่เพี ยงพอ แต่การ
ดาเนินการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย การไม่แบ่งแยกศาสนา การเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ ส่ ว นรวม ความช านาญในพื้ น ที่ แ ละการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ข องทุ ก ภาคส่ ว นเป็ น ปั จ จั ย
ความสาเร็จในการดาเนินวิจัย
สรุปและอภิปลายผล : จากการดาเนินการวิจัยจะเห็นได้ว่าการการมีส่วนรวมของชุมชนนั้นสามารถ
ออกแบบรูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ต่อพื้นที่ นั้นคือ “ด่านชุมชน” ประชาชนในพื้นที่การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน มีการล้างมือก่อน
เข้ามัสยิด เว้นระยะห่างของการทาพิธีละหมาด การจากัดคนในการเข้ าร่วมพิธีศพ และไม่มีผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนารายใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้ง สุขภาพจิตของประชาชนในชุมชนที่ดีขึ้นจากคากล่าวของ
เด็กหญิงคนหนึ่งว่า “หมอ คือ ฮีโร่ของพวกเรา”
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