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“ความเชื่ อมั่นต่ อระบบสาธารณสุ ขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ ”
เรียน บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่ าว/หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจของประชำชน เรื่ อง “ความเชื่ อมั่นต่ อ
ระบบสาธารณสุ ขของประเทศไทยกับการรั บมื อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ ” ทำกำรสำรวจระหว่ำง วันที่ 20-23 ธันวำคม 2564 จำกประชำชน
ที่ มีอำยุ 18 ปี ขึ้นไป กระจำยทุ กภูมิภำค ระดับกำรศึ กษำ และอำชี พทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้ น จำนวน 1,314 หน่ วยตัวอย่ำง กำรสำรวจอำศัยกำรสุ่ ม
ตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ ำจะเป็ นจำกบัญชี รำยชื่ อฐำนข้อมู ลตัวอย่ำงหลั ก (Master Sample) ของ “นิ ด้ำโพล” สุ่ มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple
Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ โดยกำหนดค่ำควำมเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 97.0
จำกกำรสำรวจเมื่อถำมถึงควำมพึงพอใจต่อมำตรกำรป้องกันโรคโควิด 19 ของรัฐบำลตั้งแต่มีกำรแพร่ ระบำดจนถึงปั จจุบนั พบว่ำ ร้อยละ
40.03 ระบุ ว่ำ ค่ อนข้ำงพึ งพอใจ เพรำะประชำชนได้วคั ซี นอย่ำงทั่วถึ ง มี มำตรกำรป้ องกันโรคโควิด 19 อย่ำงเข้มงวด สำมำรถควบคุมจำนวน
ผูต้ ิ ดเชื้ อโรคโควิด 19 รองลงมำ ร้ อยละ 28.08 ระบุว่ำ ไม่ค่อยพึงพอใจ เพรำะกำรผ่อนคลำยมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19
กำรจัดสรรวัคซี นที่ล่ำช้ำ กำรนำวัคซี นที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภำพมำฉี ดให้แก่ประชำชน ร้อยละ 16.97 ระบุว่ำ พึงพอใจมำก เพรำะมีมำตรกำรป้ องกัน
โรคโควิด 19 อย่ำงเข้มงวด มีกำรจัดสรรวัคซี นป้ องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชำชนได้อย่ำงทัว่ ถึง สำมำรถควบคุมจำนวนผูต้ ิดเชื้ อโรคโควิด 19
และร้อยละ 14.92 ระบุว่ำ ไม่พึงพอใจเลย เพรำะกำรบริ หำรงำนไม่มีประสิ ทธิ ภำพ กำรบริ หำรวัคซี นป้ องกันโรคโควิด 19 ล่ำช้ำ วัคซี นไม่มีคุณภำพ
มำตรกำรเปิ ดรับนักท่องเที่ยวเข้ำประเทศ
ด้ำนควำมเชื่อมัน่ ต่อกำรป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19 ของรัฐบำลในอนำคต พบว่ำ ร้อยละ 36.76 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเชื่อมัน่ เพรำะ
มำตรกำรป้ องกันไม่เข้มงวด กำรนำวัคซี นที่ไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภำพมำฉี ดให้แก่ประชำชน โรคโควิด 19 มี กำรกลำยพันธ์อย่ำงต่อเนื่ อง รองลงมำ
ร้อยละ 32.50 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงเชื่อมัน่ เพรำะรัฐบำลสำมำรถป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19 ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถจัดสรรวัคซี น
ให้ แก่ ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง ร้อยละ 18.19 ระบุว่ำ ไม่เชื่ อมั่นเลย เพรำะกำรบริ หำรไม่มีประสิ ทธิ ภำพ แก้ไขปั ญหำล่ำช้ำ มำตรกำรไม่เข้มงวด
กำรบริ หำรวัคซี นไม่มีประสิ ทธิ ภำพ ร้อยละ 12.55 ระบุว่ำ เชื่ อมัน่ มำก เพรำะมำตรกำรป้ องกันมีควำมกำรชัดเจนและเข้มงวด มีกำรจัดสรรวัคซี น
ให้แก่ประชำชนอย่ำงทัว่ ถึง สถำนกำรณ์ภำยในประเทศดีข้ นึ อย่ำงต่อเนื่อง และจำนวนผูต้ ิดเชื้อลดลง
สำหรั บควำมกังวลต่อโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ “โอมิ ครอน (Omicron)” พบว่ำ ร้ อยละ 34.78 ระบุว่ำ ค่อนข้ำงกังวล เพรำะสำมำรถแพร่
ระบำดได้อย่ำงรวดเร็ ว พักอำศัยอยู่ในพื้ นที่ เสี่ ยงและต้องเดิ นทำงบ่ อย วัคซี นที่ ได้รั บมี ประสิ ทธิ ภำพลดลงในกำรป้ องกัน , มำตรกำรเปิ ดรั บ
นักท่องเที่ ยว รองลงมำ ร้อยละ 24.96 ระบุว่ำ กังวลมำก เพรำะเชื้ อกลำยพันธุ์สำมำรถแพร่ กระจำยได้รวดเร็ ว วัคซี นที่ได้รับมีประสิ ทธิ ภำพลดลง
ในกำรป้ องกัน มำตรกำรคลำยล็อกดำวน์ของรัฐบำล กำรบริ หำรของรัฐบำลยังไม่มีประสิ ทธิ ภำพ ร้อยละ 22.91 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล เพรำะได้รับ
กำรฉี ดวัคซี นป้องกันโรคโควิด 19 กำรแพร่ ระบำดภำยในประเทศมีจำนวนน้อย ระบบสำธำรณสุ ขของประเทศไทยสำมำรถรับมือได้ ไม่ได้พกั อำศัย
อยู่ในพื้นที่เสี่ ยง และร้อยละ 17.35 ระบุว่ำ ไม่กงั วลเลย เพรำะได้รับกำรฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคโควิด 19 ต้องปรับตัวเพื่ออำศัยอยู่กบั โรคโควิด 19
ให้ได้ ไม่ได้พกั อำศัยอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยง เป็ นสำยพันธุ์ไม่ค่อยมีควำมรุ นแรง
ด้ำนควำมคิดเห็ นต่อกำรกลำยพันธุ์ของโรคโควิด 19 ในอนำคต นอกจำกสำยพันธุ์ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลต้ำ (Delta)” พบว่ำ
ร้ อยละ 36.00 ระบุ ว่ำ เกิ ดกำรกลำยพันธุ์ และมี ควำมรุ นแรงมำกกว่ ำเดิ ม รองลงมำ ร้ อยละ 26.56 ระบุ ว่ำ เกิ ดกำรกลำยพันธุ์ และมี ควำมรุ นแรง
เหมือนเดิม ร้อยละ 14.84 ระบุว่ำ เกิดกำรกลำยพันธุ์ แต่มีควำมรุ นแรงน้อยลง ร้อยละ 8.30 ระบุว่ำ ไม่เกิดกำรกลำยพันธุ์ ร้อยละ 4.03 ระบุว่ำ เกิดกำร
กลำยพันธุ์ แต่ไม่มีควำมรุ นแรง และร้อยละ 10.27 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ
สำหรับวิธีกำรป้องกันตนเองจำกโรคโควิด 19 พบว่ำ ร้อยละ 94.67 ระบุว่ำ สวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยูใ่ นพื้นที่สำธำรณะ รองลงมำ ร้อยละ
76.79 ระบุ ว่ ำ ล้ ำงมื อ บ่ อ ย ๆ ด้วยสบู่ ห รื อเจลล้ำงมื อ ที่ มี ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ ร้ อ ยละ 65.07 ระบุ ว่ ำ ฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด 19
ร้อยละ 41.32 ระบุว่ำ หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปในพื้นที่เสี่ ยง เช่น ตลำด สถำนบันเทิง ห้ำงสรรพสิ นค้ำ เป็ นต้น ร้อยละ 36.53 ระบุว่ำ เว้นระยะห่ ำง
ทำงสั งคม (Social Distancing) เช่ น ยืนหรื อนั่งห่ ำงกันอย่ำงน้อย 1-2 เมตร เป็ นต้น ร้ อยละ 10.73 ระบุ ว่ำ งดท ำกิ จกรรมหรื องำนเลี้ ยงสั งสรรค์
ทั้งภำยในครอบครั วหรื อเพื่ อนฝู ง ร้ อยละ 9.97 ระบุ ว่ ำ อำบน้ ำทั นที เมื่ อกลับถึ งที่ พ ัก และติ ดตำมข่ ำวสำรสถำนกำรณ์ เกี่ ยวกับโรคโควิ ด 19
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ในสัดส่ วนที่เท่ำกัน ร้อยละ 6.77 ระบุว่ำ ตรวจหำเชื้ อโรคโควิด 19 ร้อยละ 6.70 ระบุว่ำ กักตัวอยู่บำ้ น (Self-isolated) เมื่อรู ้สึกไม่สบำย ร้อยละ 6.09
ทำงำนที่บำ้ น (Work from home) และเดินทำงเท่ำที่จำเป็ น และร้อยละ 4.11 ระบุว่ำ ใช้แอปพลิเคชัน เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เป็ นต้น
ส่ วนควำมคิ ดเห็ นต่ อมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุ ขของประเทศในกำรป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิ ด 19 สำยพันธุ์ ใหม่ พบว่ ำ
ร้อยละ 66.97 ระบุ ว่ำ กำรจัดหำวัคซี นที่ มีประสิ ทธิ ภำพและเพี ยงพอในกำรป้ องกันโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่ รองลงมำ ร้ อยละ 46.27 ระบุ ว่ำ
กำรจัดหำยำรักษำโรคโควิด 19 ที่มีคุณภำพ ร้อยละ 28.39 ระบุว่ำ กำรอนุ ญำตให้ภำคเอกชนสำมำรถสั่งซื้ อ หรื อนำเข้ำวัคซี นป้ องกันโรคโควิด 19
ร้อยละ 26.71 ระบุว่ำ กำรเพิ่มจำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอต่อกำรดูแลและช่วยเหลือผูป้ ่ วย ร้อยละ 25.42 ระบุว่ำ กำรออกกฎ ข้อบังคับ
ให้ ทุกคนในประเทศต้องฉี ดวัคซี นป้ องกัน โรคโควิด 19 ร้อยละ 24.12 ระบุว่ำ กำรเพิ่มจำนวนเตี ยง โรงพยำบำลสนำม และหอผูป้ ่ วยเฉพำะกิ จ
(Hospitel) ให้เพียงพอต่อกำรดูแลผูป้ ่ วย ร้อยละ 23.21 ระบุว่ำ กำรให้ควำมสำคัญมำกขึ้นกับกำรดูแลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ด่ำนหน้ำ ร้อยละ 21.84
ระบุว่ำ กำรพึ่งพำกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ น (อสม.) ให้มำกขึ้น และร้อยละ 2.82 ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ
ท้ำยที่สุดเมื่อถำมถึงควำมคิดเห็นต่อมำตรกำรด้ำนกำรเดินทำงทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ เพื่อป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของ
โรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่ พบว่ำ ร้อยละ 68.95 ระบุว่ำ กำรเพิ่มควำมเข้มงวดและรัดกุมในกำรตรวจสอบโรคโควิด 19 กับผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศ
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ รองลงมำ ร้อยละ 38.81 ระบุว่ำ กำรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผูล้ กั ลอบขนแรงงำนต่ำงชำติตำมชำยแดน ร้อยละ 31.51
ระบุ ว่ ำ กำรปิ ดประเทศเพื่ อป้ องกัน กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิ ด 19 สำยพัน ธุ์ ใหม่ ร้ อยละ 20.24 ระบุ ว่ ำ กำรประกำศจ ำกัด กำรเดิ น ทำง
ภำยในประเทศทันทีที่มีกำรแพร่ ระบำดภำยในประเทศของโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่ และร้อยละ 18.87 ระบุว่ำ กำรจำกัดสิ ทธิ ของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ฉีด
วัคซีนในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐ กำรออกไปในพื้นที่สำธำรณะ หรื อทำกิจกรรมต่ำง ๆ
เมื่อพิจำรณำลักษณะทัว่ ไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 48.86 เป็ นเพศชำย และร้อยละ 51.14 เป็ นเพศหญิง ตัวอย่ำง ร้อยละ 6.62
อำยุไม่ เกิ น 25 ปี ร้ อยละ 13.24 อำยุ 26-35 ปี ร้ อยละ 20.85 อำยุ 36-45 ปี ร้ อยละ 35.17 อำยุ 46-59 ปี และร้ อยละ 24.12 อำยุ 60 ปี ขึ้ นไป ตัวอย่ำง
ร้ อยละ 97.26 นั บถื อศำสนำพุ ท ธ ร้ อยละ 2.28 นั บถื อศำสนำอิ สลำม และร้ อยละ 0.46 นับ ถื อศำสนำคริ สต์ และอื่ น ๆ ตัวอย่ำง ร้ อยละ 23.52
สถำนภำพโสด ร้อยละ 73.06 สมรส และร้อยละ 3.42 หม้ำย/หย่ำร้ำง
ตัวอย่ำง ร้อยละ 1.44 ไม่ได้รับกำรศึกษำ ร้อยละ 29.91 สำเร็ จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ ร้อยละ 34.25 สำเร็ จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
หรื อเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.08 สำเร็ จกำรศึกษำระดับอนุ ปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.37 สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี และร้อยละ 4.95 สำเร็ จ
กำรศึกษำระดับสู งกว่ำปริ ญญำตรี
ตัวอย่ำง ร้อยละ 10.27 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจ้ำงของรัฐ ร้อยละ 12.94 พนักงำนเอกชน ร้อยละ 3.20 เจ้ำของ
ธุรกิจส่ วนตัว (มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 17.81 อำชีพอิสระ (ไม่มีลูกจ้ำง) ร้อยละ 14.38 รับจ้ำงทัว่ ไป/ผูใ้ ช้แรงงำน ร้อยละ 16.13 เกษตรกรรม/ประมง ร้อยละ
22.61 เป็ นพ่อบ้ำน/แม่บำ้ น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน และร้อยละ 2.66 เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำ
ตัวอย่ำง ร้อยละ 21.31 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 7.38 รำยได้เฉลี่ยต่อเดื อนไม่เกิน 5,000 บำท ร้อยละ 16.29 รำยได้เฉลี่ยต่อเดื อน 5,001-10,000
บำท ร้อยละ 24.05 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.12 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.86 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
30,001-40,000 บำท ร้อยละ 5.78 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 9.21 ไม่ระบุรำยได้
ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.83 ภูมิลำเนำอยู่กรุ งเทพมหำนคร ร้อยละ 25.95 ภูมิลำเนำอยู่ภำคกลำง ร้อยละ 18.26 ภูมิลำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.49
ภูมิลำเนำอยูภ่ ำคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.47 ภูมิลำเนำอยูภ่ ำคใต้
1. ตั้งแต่ มีการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน ท่ านมีความพึงพอใจเพียงใด ต่ อมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของรัฐบาล
ความพึงพอใจต่ อมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ของรัฐบาล ตั้งแต่มีการแพร่ ระบาดจนถึงปัจจุบัน
ร้ อยละ
ค่อนข้ างพึงพอใจ เพราะ
40.03
ประชาชนได้ วัคซี นอย่ างทั่ วถึง, มีมาตรการป้ องกันโรคโควิด 19 อย่ างเข้ มงวด, สามารถควบคุมจานวนผู้ติดเชื ้อ
โรคโควิด 19
ไม่ ค่อยพึงพอใจ เพราะ
28.08
การผ่ อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19, การจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้ า, การนาวัคซีนที่ไม่ ค่อย
มีประสิ ทธิ ภาพมาฉีดให้ แก่ ประชาชน
พึงพอใจมาก เพราะ
16.97
มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่ างเข้ มงวด, มีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้ แก่ ประชาชนได้ อย่ างทั่วถึง,
สามารถควบคุมจานวนผู้ติดเชื ้อโรคโควิด 19
ไม่ พงึ พอใจเลย เพราะ
14.92
การบริ หารงานไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ, การบริ หารวัคซี น ป้ องกัน โรคโควิด 19 ล่ าช้ า วัคซี นไม่ มีคุณภาพ, มาตรการ
เปิ ดรั บนักท่ องเที่ยวเข้ าประเทศ
รวม
100.00
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2. ท่ านมีความเชื่ อมั่นแค่ไหนว่า ในอนาคต รัฐบาลจะสามารถป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
ความเชื่ อมั่นต่ อการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ของรัฐบาลในอนาคต
ไม่ ค่อยเชื่ อมั่น เพราะ
มาตรการป้ อ งกั น ไม่ เข้ ม งวด, การน าวั ค ซี น ที่ ไ ม่ ค่ อ ยมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาฉี ด ให้ แก่ ป ระชาชน, โรคโควิ ด 19
มีการกลายพันธ์ อย่ างต่ อเนื่อง
ค่อนข้ างเชื่ อมั่น เพราะ
รั ฐบาลสามารถป้ อ งกัน การแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด 19 ได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ, สามารถจั ด สรรวั คซี น ให้ แก่
ประชาชนได้ อย่ างทั่วถึง
ไม่ เชื่ อมั่นเลย เพราะ
การบริ หารไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ แก้ ไขปั ญหาล่ าช้ า มาตรการไม่ เข้ มงวด, การบริ หารวัคซีนไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เชื่ อมั่นมาก เพราะ
มาตรการป้ องกัน มี ค วามการชั ด เจนและเข้ ม งวด, มี การจั ด สรรวัค ซี น ให้ แก่ ป ระชาชนอย่ างทั่ วถึ ง , สถานการณ์
ภายในประเทศดีขึน้ อย่ างต่ อเนื่อง จานวนผู้ติดเชื ้อลดลง
รวม
3. ท่ านมีความกังวลต่อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ "โอมิครอน (Omicron)" มากน้ อยเพียงใด
ความกังวลต่ อโรคโควิด 19 สายพันธุ์ "โอมิครอน (Omicron)"
ค่อนข้ างกังวล เพราะ
สามารถแพร่ ระบาดได้ อย่ างรวดเร็ ว , พักอาศัยอยู่ในพื ้นที่เสี่ ยงและต้ องเดิ นทางบ่ อย, วัคซี นที่ได้ รับมีประสิ ทธิ ภาพ
ลดลงในการป้องกัน, มาตรการเปิ ดรั บนักท่ องเที่ยว
กังวลมาก เพราะ
เชื ้อกลายพันธุ์สามารถแพร่ กระจายได้ รวดเร็ ว, วัคซีนที่ได้ รับมีประสิ ทธิ ภาพลดลงในการป้องกัน, มาตรการคลายล็อกดาวน์
ของรั ฐบาล, การบริ หารของรั ฐบาลยังไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่ ค่อยกังวล เพราะ
ได้ รับ การฉี ดวัค ซี น ป้ อ งกัน โรคโควิ ด 19, การแพร่ ระบาดภายในประเทศมี จานวนน้ อ ย, ระบบสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยสามารถรั บมือได้ , ไม่ ได้ พักอาศัยอยู่ในพืน้ ที่เสี่ยง
ไม่ กังวลเลย เพราะ
ได้ รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคโควิด 19, ต้ องปรั บตัวเพื่ออาศัยอยู่กับโรคโควิด 19 ให้ ได้ , ไม่ ได้ พักอาศัยอยู่ในพืน้ ที่เสี่ ยง,
เป็ นสายพันธุ์ไม่ ค่อยมีความรุ นแรง
รวม

ร้ อยละ
36.76
32.50
18.19
12.55
100.00
ร้ อยละ
34.78
24.96
22.91
17.35
100.00

4. นอกจากสายพันธุ์ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลต้ า (Delta)” ท่ านคิดว่าในอนาคตโรคโควิด 19 จะเกิดการกลายพันธุ์ขนึ้ อีกหรือไม่
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อการกลายพันธุ์ของโรคโควิด 19 ในอนาคต
ร้ อยละ
นอกจากสายพันธุ์ “โอมิครอน (Omicron)” และ “เดลต้ า (Delta)”
เกิดกำรกลำยพันธุ์ และมีควำมรุ นแรงมำกกว่ำเดิม
36.00
เกิดกำรกลำยพันธุ์ และมีควำมรุ นแรงเหมือนเดิม
26.56
เกิดกำรกลำยพันธุ์ แต่มีควำมรุ นแรงน้อยลง
14.84
ไม่เกิดกำรกลำยพันธุ์
8.30
เกิดกำรกลำยพันธุ์ แต่ไม่มีควำมรุ นแรง
4.03
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ
10.27
รวม
100.00
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5. ปัจจุบันท่ านมีวิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 อย่างไร
วิธีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19
สวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยูใ่ นพื้นที่สำธำรณะ
ล้ำงมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรื อเจลล้ำงมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
หลีกเลี่ยงกำรเดินทำงไปในพื้นที่เสี่ ยง เช่น ตลำด สถำนบันเทิง ห้ำงสรรพสิ นค้ำ เป็ นต้น
เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) เช่น ยืนหรื อนัง่ ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1-2 เมตร เป็ นต้น
งดกำรทำกิจกรรมหรื องำนเลี้ยงสังสรรค์ ทั้งภำยในครอบครัวหรื อเพื่อนฝูง
อำบน้ ำทันที เมื่อกลับถึงที่พกั
ติดตำมข่ำวสำรสถำนกำรณ์เกี่ยวกับโรคโควิด 19
ตรวจหำเชื้อโรคโควิด 19
กักตัวอยูบ่ ำ้ น (Self-isolated) เมื่อรู ้สึกไม่สบำย
ทำงำนที่บำ้ น (Work from home) และเดินทำงเท่ำที่มีควำมจำเป็ น
ใช้แอปพลิเคชัน เช่น ไทยชนะ หมอชนะ เป็ นต้น
หมายเหตุ: ตัวอย่ำงสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก
6. ท่ านต้ องการให้ รัฐบาลดาเนินมาตรการด้ านสาธารณสุขของประเทศอย่างไรบ้ าง ในการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19
สายพันธุ์ใหม่
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อมาตรการด้ านสาธารณสุขของประเทศ ในการป้องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
กำรจัดหำวัคซีนที่มีประสิทธิภำพและเพียงพอในกำรป้องโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่
กำรจัดหำยำรักษำโรคโควิด 19 ที่มีคุณภำพ
กำรอนุญำตให้ภำคเอกชนสำมำรถสัง่ ซื้อ หรื อนำเข้ำวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
กำรเพิ่มจำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอต่อกำรดูแลและช่วยเหลือผูป้ ่ วย
กำรออกกฎ ข้อบังคับให้ทุกคนในประเทศต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
กำรเพิม่ จำนวนเตียง โรงพยำบำลสนำม และหอผูป้ ่ วยเฉพำะกิจ (Hospitel) ให้เพียงพอต่อกำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรให้ควำมสำคัญมำกขึ้นกับกำรดูแลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ด่ำนหน้ำ
กำรพึ่งพำกำรปฏิบตั ิงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำหมู่บำ้ น (อสม.) ให้มำกขึ้น
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ
หมายเหตุ: ตัวอย่ำงสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก

ร้ อยละ
94.67
76.79
65.07
41.32
36.53
10.73
9.97
9.97
6.77
6.70
6.09
4.11

ร้ อยละ
66.97
46.27
28.39
26.71
25.42
24.12
23.21
21.84
2.82

7. ท่ านต้ องการให้ รัฐบาลดาเนินมาตรการด้ านการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรบ้ าง เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาด
ของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
ความคิดเห็นของประชาชนต่ อมาตรการด้ านการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อป้องกัน
ร้ อยละ
การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่
กำรเพิ่มควำมเข้มงวดและรัดกุมในกำรตรวจสอบโรคโควิด 19 กับผูเ้ ดินทำงเข้ำประเทศ ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ
68.95
กำรเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผลู ้ กั ลอบขนแรงงำนต่ำงชำติตำมชำยแดน
38.81
31.51
กำรปิ ดประเทศเพื่อป้องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่
20.24
กำรประกำศจำกัดกำรเดินทำงภำยในประเทศทันทีที่มีกำรแพร่ ระบำดภำยในประเทศของโรคโควิด 19 สำยพันธุ์ใหม่
กำรจำกัดสิ ทธิของผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ฉีดวัคซีนในกำรเข้ำถึงบริ กำรของรัฐ กำรออกไปในพื้นที่สำธำรณะ หรื อทำกิจกรรมต่ำง ๆ
18.87
หมายเหตุ: ตัวอย่ำงสำมำรถเลือกตอบได้มำกกว่ำ 1 ตัวเลือก
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามภูมภิ าค
ภูมิภาค
กรุ งเทพฯ
ภำคกลำง
ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภำคใต้
รวม

จานวน
116
341
240
440
117
1,314

ร้ อยละ
8.83
25.95
18.26
33.49
13.47
100.00

ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
642
672
1,314

ร้ อยละ
48.86
51.14
100.00

ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
อำยุ 26-35 ปี
อำยุ 36-45 ปี
อำยุ 46-59 ปี
อำยุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
87
174
274
462
317
1,314

ร้ อยละ
6.62
13.24
20.85
35.17
24.12
100.00

ตารางที่ 4 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามศาสนา
ศาสนา
พุทธ
อิสลำม
คริ สต์ และอื่น ๆ
รวม

จานวน
1278
30
6
1,314

ร้ อยละ
97.26
2.28
0.46
100.00

ตารางที่ 5 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพการสมรส
สถานภาพการสมรส
โสด
สมรส
หม้ำย/หย่ำร้ำง
รวม

จานวน
309
960
45
1,314

ร้ อยละ
23.52
73.06
3.42
100.00
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่ อ)
ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำหรื อเทียบเท่ำ
อนุปริ ญญำหรื อเทียบเท่ำ
ปริ ญญำตรี
สู งกว่ำปริ ญญำตรี
รวม

จานวน
19
393
450
93
294
65
1,314

ร้ อยละ
1.44
29.91
34.25
7.08
22.37
4.95
100.00

ตารางที่ 7 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/ลูกจ้ำงของรัฐ
พนักงำนเอกชน
เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว (มีลูกจ้ำง)
อำชีพอิสระ (ไม่มีลูกจ้ำง)
รับจ้ำงทัว่ ไป/ผูใ้ ช้แรงงำน
เกษตรกรรม/ประมง
พ่อบ้ำน/แม่บำ้ น/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน
นักเรี ยน/นักศึกษำ
รวม

จานวน
135
170
42
234
189
212
297
35
1,314

ร้ อยละ
10.27
12.94
3.20
17.81
14.38
16.13
22.61
2.66
100.00

ตารางที่ 8 แสดงจานวน และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ไม่มีรำยได้
ไม่เกิน 5,000 บำท
5,001-10,000 บำท
10,001-20,000 บำท
20,001-30,000 บำท
30,001-40,000 บำท
40,001 บำทขึ้นไป
ไม่ระบุรำยได้
รวม

จานวน
280
97
214
316
133
77
76
121
1,314

ร้ อยละ
21.31
7.38
16.29
24.05
10.12
5.86
5.78
9.21
100.00
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