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หลักการและเหตุผล 
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 เป็นไวรัสข้ามสายพันธุ์ที่สันนิษฐานว่าเกิดจาก

ค้างคาวมาติดเชื้อในคน โดยเริ่มระบาดในมณฑลอู่ฮ่ันของประเทศจีนในช่วงปลายปี ค.ศ.2019 จนกระทั่งมี
การระบาดไปยังประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มี
ความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินระดับโลก 
ขณะเดียวกันประเทศไทยได้ประกาศให้โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย การ
ป้องกันการติดเชื้อสามารถท าได้โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การสัมผัสกับผู้ป่วย หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากสงสัยว่าตนเองอาจจะได้รับเชื้อควรแยก
สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน ขณะแยกสังเกตอาการต้องงดการเดินทางหรืออยู่ในที่ที่มีคนหนาแน่น งดใช้
สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน และควรปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงมี
การบูรณาการทุกภาคส่วน เครื่องมือ ทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม  และมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการต่างๆ ขององค์กรในการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะการรับรู้
และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้   

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมทั่วโลกนั้นยังคงมีความ
น่ากังวลอยู่มาก ไม่ต่างจากสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยบ้านเราที่คลัสเตอร์การแพร่ระบาดนั้นผุดขึ้น
ราวกับดอกเห็ด ทั้งที่มาตรการต่างๆ ยังมีการบังคับใช้ เกิดค าถามตามมาว่าแท้จริงแล้วเป็นเพราะอัตราการฉีด
วัคซีนนั้นช้าเกินไปหรือคนส่วนใหญ่เริ่มการ์ดตกเองกันแน่  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี 
หรือที่ช่วงปีกว่ามานี้เราชินกับการเรียกว่ายกการ์ด อย่างการใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ กินช้อนแยก เว้น
ระยะห่าง และหลีกเลี่ยงที่ชุมชน เป็นสิ่งที่เราย้ ากันมาตลอดอยู่แล้วถึงความจ าเป็นที่ต้องท า  แต่ก็ยังอดสงสัย
ไม่ได้ว่าตัวช่วยชั้นดีที่ทุกคนฝากความหวังไว้อย่างการฉีดวัคซีนนั้น จะพาเราออกจากเหตุการณ์การระบาดที่
เลวร้ายเช่นนี้ได้เร็วแค่ไหน 

วิกฤติโควิด-19 ขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งสิ้นมากว่า 120 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเข้าสู่จ านวน 2.7-2.8 
ล้านคนแล้วทั่วโลก นับเป็นวิกฤติที่ส าคัญในรอบ 100 ปี ถ้าเราดูสถานการณ์ของโลกในวันนี้จะเห็นว่า เดิมที
อยู่ในขาขึ้นมาตลอด จนกระทั่งหลังจากที่เริ่มมีวัคซีนใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 และมีการฉีดกันมากขึ้น
เรื่อยๆ จ านวนผู้ป่วยจากเดิม 6-7 แสนคนต่อวัน มีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 3-4 แสนคนต่อวัน  แต่ทั้งนี้อัตรา
การฉีดวัคซีนของทั่วโลกได้มากกว่าที่คิด ขณะเดียวกันก็มีการระบาดอย่างหนักกับสายพันธุ์อังกฤษ ซึ่งเป็นสาย
พันธุ์ที่แพร่กระจายได้เร็วและติดต่อได้ง่าย ท าให้สายพันธุ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการฉีดวัคซีนแล้วไปเร็ว
กว่า มีการเข้าสู่อเมริกา ยุโรป ท าให้ในระยะหลังจะเห็นว่าจ านวนผู้ป่วยต่อวันอยู่ในขาข้ึนใหม่ ขณะนี้ผู้ป่วยต่อ
วันขึ้นไปประมาณ 5-6 แสนคนอีกแล้ว และหลายประเทศก็ได้มีการล็อกดาวน์ ไม่ว่าจะฝรั่งเศส เยอรมนี 
แม้กระทั่งไทย หลังการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นจากคลัสเตอร์ใหม่ ไม่ว่าจะในสถานบันเทิงหรือเ รือนจ า ซึ่ง
เป็นสิ่งที่เราต้องมานึกถึงแล้วว่าเราต่อสู้กับมันมาปีกว่าแล้ว การจะมองเห็นทางให้โรคสงบไปได้ แน่นอนว่าคง
ไม่พ้นเรื่องของวัคซีนที่จะน ามาใช้ในการป้องกันโรค  แม้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะเพ่ิมสูงขึ้นหลังทั่วโลก
เริ่มฉีดวัคซีน แต่จะพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดต่ าลงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 เปอร์เซ็นต์ 
แต่เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ 
ดังนั้นเมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ประชาชน ‘การ์ดห้ามตก’ 

 



 
เมื่อมีวัคซีน ประชาชนก็เริ่มชะล่าใจ ละเลยการปฏิบัติตน  หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้น

ระยะห่าง เนื่องจากคิดว่าวัคซีนต้านโควิดสามารถป้องกันโรคได้  ทั้งๆ ที่วัตถุประสงค์หลักของวัคซีนต้านโควิด
ในปัจจุบันคือการลดอาการป่วย ซึ่งหมายความว่าคนที่ได้รับวัคซีนแล้วมีโอกาสที่จะได้รับเชื้ อและแพร่เชื้อ
ออกไป ตรงนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการระบาดของโควิดเพ่ิมขึ้น   มาถึงตรงนี้
แล้ว ค าถามที่ว่าภูมิคุ้มกันดีขึ้นไหม ก็คงจะตอบได้ว่า ในขณะนี้เรายังคงห่างไกลจากการมีภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd 
Immunity) โดยการฉีดวัคซีนอยู่มาก ด้วยอัตราการฉีดที่ยังคงต่ าเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรโลก หรือ
แม้กระทั่งภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศเรายังถือว่าห่างไกล   เพราะฉะนั้นอีกค าถามที่ว่าเราปลอดภัยหรือยัง 
ค าตอบจึงค่อนข้างชัดเจนว่า ส าหรับในช่วงเวลานี้คือยังไม่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ภูมิคุ้มกันหมู่อาจจะยัง
ไม่เกิด แต่เราทุกคนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้อย่างแน่นอน เพียงแค่ “การ์ดอย่าตก” เท่านั้นเอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอนให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง  จึงจัดโครงการ
อบรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ  2564  เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสื่อสารข้อมูลและการป้องกันที่ถูกต้องให้กับคนรอบข้าง 
ครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ความรู้  ค าแนะน า  การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

ด้วยตนเอง 
3. เพ่ือสร้างความตระหนักและความม่ันใจให้แก่พนักงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

วิทยากร 
นางสาวศิรภัทร  จุลทรักษ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 

วิธีการด าเนินการ 
การบรรยายให้ความรู้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
วันพุธที่  7  กรกฎาคม  2564 
 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
 

สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลตะคร้ าเอน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. พนักงานมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. พนักงานเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

ตนเอง 



3. พนักงานให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวังและร่วมกันป้องกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1. ผลที่ได้จากการด าเนินงานในเชิงปริมาณ   คือ    ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม    จ านวน  66  คน    

เข้ารับการอบรม  จ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
2. ผลที่ได้จากการด าเนินงานในเชิงคุณภาพ   คือ   ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความสนใจในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง   (น ามาจากแบบประเมิน
ข้อ  4) ดังนี้    

-   มีความสนใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19)  ด้วยตนเอง  ในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก  จ านวน  47  คน  คิดเป็นร้อยละ  95.92 

-  มีความสนใจและใส่ใจสุขภาพของตนเองในระดับปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด จ านวน  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.08     

3. ผลที่ได้จากการด าเนินงานในเชิงประโยชน์   คือ    ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสามารถน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  (น ามาจากแบบประเมินข้อ  5)  ดังนี้    

-  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับมากที่สุดและระดับมาก  จ านวน  47  
คน  คิดเป็นร้อยละ  95.92  

-  มีสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในระดับปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด จ านวน  
2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.08 

 

ข้อเสนอแนะ 
จัดหาชุดป้องกันให้เพียงพอและครบถ้วน  เพื่อป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

       
           (ลงชื่อ)                                      ผู้รายงาน 
           (นางปวีณา  ดิษผล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 
 
       (ลงชื่อ)                                ทราบ 
        (นางณภัทร   โพธิพิพิธ) 
                หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
       (ลงชื่อ)                                  ทราบ 
                  (นายจินดา   เจเถื่อน) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 
 
       (ลงชื่อ)                                   ทราบ 
        (นายส ารวย  อินทร์นะนิสา) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรม   
เก็บแบบประเมินได้  จ านวน  49  คน 

1. เนื้อหาการอบรม 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.10 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  40.82 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.08 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.86 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.02 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    3  คน  คิดเป็นร้อยละ    6.12 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  26  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.06 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  22  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.90 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.04 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

4. มีความสนใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยตนเอง 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.31 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.61 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.08 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

5. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.22 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.70 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    2  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.08 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
 

6. ความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับการจัดท าโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด   จ านวน  30  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.22 
ระดับความพึงพอใจ  มาก   จ านวน  18  คน  คิดเป็นร้อยละ  36.74 
ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง   จ านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.04 
ระดับความพึงพอใจ น้อย    จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด   จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ    0 
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