หน วยวิจัยโรคเขตรอนมหิดล-ออกซฟอรด ชีก
้ าร
สื่อสารท่ม
ี ีประสิทธิภาพ ถูกตอง และแมนยํา ในชวง
การแพรระบาดของโควิด-19 เป็ นส่ง
ิ สําคัญพรอมเผย
มุมมองเชิงสังคม จริยธรรม และความเปลี่ยนแปลง
ในชวงการแพรระบาด

ผลการศึกษาวิจัยชี้ กวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถาม ปี  2563 ซึ่งเป็ นผูที่มีงานทํามากอนการแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 ไดรับผลกระทบจากการสูญเสียรายได
กวารอยละ 92 ของผูตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองกอนที่ภาครัฐจะออกมาตรการตางๆ โดย
รอยละ 94 มีการเวนระยะหางทางสังคม
สื่อที่ไดรับความนิยมมากที่สุดที่ใชในการส่ อ
ื สารขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิค-19 ไดแก สื่อโทรทัศน วิทยุ และหนังสือ
พิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาครัฐไดมีการจัดรายการเพื่อแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19
หนวยวิจัยโรคเขตรอนมหิดล-ออกซฟอรด (MORU) ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางคณะเวชศาสตรเขตรอน
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และกองทุนเวลคัม สหราชอาณาจักร ไดจัดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง

“มุมมองเชิงสังคม จริยธรรม และความเปลี่ยนแปลงในชวงการแพรระบาดของโรคโควิด-19” โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสอบถามขอคิดเห็นและทัศนคติจากกลุมผูที่อาศัยอยูในชุมชนตอมาตรการยับยัง้ และควบคุมการแพรระบาดของ
โรคที่ไมใชมาตรการทางการแพทย (อาทิ มาตรการในการกักตัว การรักษาระยะหางทางสังคม และการจํากัดการ
เดินทาง )และการส่ อ
ื สารขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ผลจากการศึกษาวิจัยที่จัดทําในประเทศไทยไดชใี้ หเห็นถึงกลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการการยับยัง้
และควบคุมการแพรระบาดของโรคที่ไมใชมาตรการทางการแพทย โดยไดแสดงถึงอายุ การศึกษา และรูปแบบ
ครอบครัวของผูที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากรในระหวางที่มีการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 และการส่ อ
ื สารและการรับรูขาวสารของประชากรในระหวางการระบาดของโรคฯ
การศึกษานี้จัดทําขึ้นในระหวางเดือนพฤษภาคม ปี  2563 ในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะจัดทําขึ้นในประเทศไทยแลว ยังไดจัดทําขึ้นในอีก 4 ประเทศ ไดแก ประเทศมาเลเซีย
สหราชอาณาจักร อิตาลี และสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในชวงเวลาเดียวกัน โดยในประเทศไทยมีจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามแบบออนไลนทว
ั ่ ประเทศจํานวนทงั ้ สน
ิ้  1,020 คน (แบงเป็ น ภาคกลางรอยละ 28 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือรอยละ 27 ภาคใตรอยละ 19 ภาคเหนือรอยละ 19 และภาคตะวันออกรอยละ 7)
กลุมประชากรที่ไดรับผลกระทบ
ผลจากการศึกษาวิจัยไดชใี้ หเห็นวา กวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถามซ่ งึ เป็ นผูที่มีงานทํามากอนการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ไดรับผลกระทบจากการสูญเสียรายได รอยละ 50 ถูกลดเวลาในการทํางานและสถานที่
ทํางานจําตองปิดกิจการลงชว
ั ่ คราว รอยละ 20 ตองหยุดทํางาน และรอยละ 18 มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานไปเป็ น
แบบนิวนอลมอล อาทิ มีการทํางานจากที่บาน
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 18-24 ปี  ไดรับผลกระทบจากการถูกเลิกจางมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูตอบ
แบบสอบถามที่อยูในชวงอายุอ่ น
ื  โดยรอยละ 32 ของผูที่อยูในชวงอายุนี้ตอบวาถูกเลิกจางในชวงที่มีการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 เปรียบเทียบกับผูที่มีชวงอายุระหวาง 25-34, 35-64 และ 65ปี ข้ น
ึ ไป ที่ไดรับผลกระทบนี้ ที่รอย
ละ 25, 20 และ 22 ตามลําดับ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับต่าํ กวาประถมหรือมัธยมศึกษา รอยละ 90 ไดรับผลกระทบจากการสูญเสีย
รายได รอยละ 24 ตองออกจากงาน และกวารอยละ 89 มีความกังวลในเรื่องคาใชจาย
ผูตอบแบบสอบถามที่มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คนข้ น
ึ ไปหรืออยูในครอบครัวขยาย กวารอยละ 80 มีความ
กังวลเป็ นอยางมากในเรื่องรายไดในชวงของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้ ในดานภาระคาใชจายในครอบครัว
และคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลคนในครอบครัว
ผลการศึกษายังชใี้ หเห็นวา กลุมผูที่ทํางานอยูในภาคการทองเที่ยว และในธุรกิจนอกระบบในประเทศไทยไดรับผลก
ระทบและเป็ นกลุมที่มีความกังวลตอมาตรการตางๆ มากที่สุด โดยจากรายงานดัชนีความเขมงวดของภาครัฐตอ

มาตรการดานสาธารณสุขซ่ งึ จัดทําโดย the Oxford COVID-19 Government Response Tracker (OxCGRT) ใน
ชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรก (ชวงเดือนพฤษภาคม 2563) และอยูในชวงของการดําเนินการ
วิจัยนี้พบวา ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีความเขมงวดตอมาตรการดานสาธารณสุขมากที่สุดประเทศหนึ่ง
(โดยมีคะแนนความเขมงวดของมาตรการดานสาธารณสุขถึง 75 จาก 100 คะแนน) โดยมาตรการตางๆ อาทิเชน
มาตรการการปิดพรมแดน มาตรการเคอรฟิว ฯลฯ ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการธุรกิจนอกระบบ อาทิ
รานอาหารแนวสตรีทฟ ูด และผูประกอบการที่อยูในธุรกิจทองเที่ยว โดยกอใหเกิดการสูญเสียรายได การถูกเลิกจาง
และการปิดกิจการ
พฤติกรรมของประชากรในระหวางที่มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19
การศึกษาวิจัยนี้ยังพบวา กวารอยละ 92 ของผูตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองกอนที่ภาครัฐ
จะออกมาตรการตางๆ โดยรอยละ 94 มีการเวนระยะหางทางสังคม รอยละ 85 หลีกเลี่ยงการสัมผัสผูสูงอายุหรือผูที่
อยูในกลุมเสี่ยงสูง รอยละ 97 ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล อาทิ หน ากากอนามัย และรอยละ 95 ใชผลิตภัณฑฆาเชื้อ
โรคในการทําความสะอาดรางกาย กอนที่จะมีการออกมาตรการจากภาครัฐ แมวาการศึกษานี้ไมไดมีการระบุถึง
เหตุผลจากผูตอบแบบสอบถาม แตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไดแสดงถึงความสัมพันธกับจํานวนผูติดเชื้อใน
ประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผูติดเชื้อในประเทศอ่ น
ื ๆ
การส่ อ
ื สารขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ในสวนของการส่ อ
ื สาร และรูปแบบในการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 นัน
้ มีรูปแบบที่คลายกันในทุก
ภูมิภาค ยกเวนภาคกลาง ซึ่งส่ อ
ื ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดที่ใชในการส่ อ
ื สารขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิค-19 ไดแก สื่อ
โทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อภาครัฐไดมีการจัดรายการเพื่อแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ใหแกประชาชนผานทางสถานีโทรทัศนในทุกเที่ยงวันตงั ้ แตเริ่มมีการระบาดของโรคฯ
ในสวนของการรับขอมูลขาวสารนัน
้  รอยละ 88 ของผูตอบแบบสอบถามรับทราบขอมูลผานทางส่ อ
ื สังคมออนไลน
อาทิ ผานทางเฟซบุก และแอพพลิเคชัน
่ ไลน
ในสวนของความชัดเจนของขอมูลขาวสารที่ไดรับนัน
้  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามตอบวาไดรับขอมูลขาวสารที่
ไมชัดเจน โดยรอยละ 59 ตอบวายังคงสับสนเกี่ยวกับมาตรการความชวยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ รอยละ 46 ไมได
รับขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับโทษ หรือคาปรับที่ไมปฎิบัติตามมาตรการภาคบังคับของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากผูตอบ
แบบสอบถามที่อาศัยอยูในภาคตะวันออกของประเทศ แตในดานของขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกันและการ
ควบคุมโรค อาทิ แนวทางการเวนระยะหางทางสังคม การจัดการคนเองเมื่อเกิดอาการตางๆ และความเสี่ยงจากการ
ติดเชื้อ ผูตอบแบบสอบถามกลับตอบวาไดรับขอมูลในหัวขอนี้อยางชัดเจนและมากเพียงพอ เมื่อเทียบกับขอมูลดาน
อื่นๆ

ขอสังเกตที่สําคัญที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้ที่สามารถนํามาปรับใชกับการออกมาตรการของภาครัฐในอนาคต สามารถ
แบงไดเป็ น 4 ขอใหญ ดังนี้
ผลการวิจัยชใี้ หเห็นวาความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มาตรการตางๆ ของภาครัฐ และความเขาใจเชิงบวกตอ
มาตรการของภาครัฐ มีสวนทําใหการควบคุมโรคประสบความสําเร็จในประเทศไทยในชวงแรกของการระบาดของ
โรค
การส่ อ
ื สารที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง และแมนยํา ในชวงการแพรระบาดของโรคเป็ นสิ่งสําคัญเพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบเกี่ยวกับสถานการณทงั ้ ในระดับประเทศและในระดับโลก และเพื่อย้าํ เตือนใหประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ
การยับยัง้ การแพรระบาดของโรค การส่ อ
ื สารที่มีประสิทธิภาพและตรงเป าหมายโดยแหลงที่มาที่เชื่อถือได สมํ่าเสมอ
เรียบงาย และชัดเจนมีความสําคัญเป็ นอยางยิ่งในชวงการระบาดของโรค เนื่องจากขอความเชิงบวกหรือเชิงลบอาจมี
อิทธิพลตอสาธารณะ
การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความรวมมือของประชากรในในชวงแรกของการระบาดอยูระดับที่ดีถึงดีมากตอมาตรการ
การดานสาธารณสุขทงั ้ มาตรการภาคบังคับหรือโดยความสมัครใจ เชนการกักกัน การแยกตัว และการรักษาระยะ
หางทางสังคม
จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา การสงขอมูลมาตรการดานสาธารณสุขเกี่ยวกับการสวมหน ากากอนามัยและการลางมือ
ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล โดยชองทางส่ อ
ื สารมวลชนของไทยและเครือขายการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับ
การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ประชาชนยังมีความรับผิดชอบตอสังคมที่จะ
ชวยใหประเทศผานพนวิกฤตนี้ไปไดโดยการไมละเลยที่จะรักษาระยะหางทางสังคม สวมหน ากากอนามัย / หน ากาก
ผา และลางมือบอยๆ
ทานสามารถดาวนโหลดผลการศึกษาวิจัยฉบับเต็มไดที่ https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-245
และ https://bmjopen.bmj.com/content/11/7/e046863.full
ทานส่ อ
ื มวลชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยชน
ิ้ นี้ไดที่ รองศาสตราจารย ดร.วิริชดา ปาน
งาม หนวยวิจัยโรคเขตรอนมหิดล-อ็อกซฟอรด อีเมล pan@tropmedres.ac หรือ โทร. 081-820-4155

