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เอเชียแปซิฟิก 

แบบส ำรวจควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโควิด-19 

ขอ้ความแนะน าส าหรับผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจ: 

สภากาชาดและ ___________________ อยากทราบว่า คุณรู้อะไรแลว้บา้ง และอยากรู้อะไรเพิ่มเติมบา้งเก่ียวกบัโควิด-19  

การส ารวจน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 20 นาที โดยประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัสุขภาพและการส่ือสาร 
ค าตอบของคุณจะช่วยเราพฒันาแนวทางในการต่อสู้เก่ียวกบัโควิด-19 

ขอบคุณท่ีเขา้ร่วมการส ารวจน้ีค่ะ  

ส าหรับการส ารวจออนไลน์: เร่ิมท าแบบส ารวจเมื่อคุณมีเวลาท าแบบส ารวจให้เสร็จโดยไม่มีส่ิงใดขดัขอ้ง โปรดปิดโปรแกรมอื่น (เช่น แชท หรือ อีเมล) 

เพื่อหลีกเล่ียงส่ิงรบกวน   

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

1. แบบส ารวจน้ีไม่เปิดเผยตวัตน ดงันั้น เราจึงไม่ถามช่ือและท่ีอยูข่องท่าน เราจะรวบรวมค าตอบท่ีไดรั้บจากท่านและผูร่้วมตอบแบบส ารวจท่านอื่น 

และเราจะจดัเก็บค าตอบไวเ้ป็นความลบั เรา หรือองคก์รท่ีท างานร่วมกบัเรา อาจใชค้  าตอบเหล่าน้ีในอนาคต 

แต่จะไมม่ีผูใ้ดสามารถระบุตวัตนเฉพาะเจาะจงของท่านได ้ 

2. คุณสามารถหยดุการตอบค าถามในเวลาใดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งให้เหตุผล 

ท่านสามารถติดต่อเราไดท่ี้ 

ผูรั้บผิดชอบ: 

XXX 
 
คุณตกลงท่ีจะตอบค าถามหรือไม่? 

ใช่ 

ไม่ใช่ (หยดุท าแบบส ารวจ) 

 

ค าแนะน า: รวมค าถามดา้นล่างในทุกการท าแบบส ารวจ  

เอกสารแนบระบุรายการค าถามเพิ่มเติมท่ีท่านสามารถเพิ่มได ้ขึ้นอยูก่บับริบทและขอ้มูลดิบท่ีสามารถหาได ้ดูบนัทึกค าแนะน า 'วิธีการท าแบบส ารวจทางไกล' 

ท่ีแนบมา 

ข้อมูลด้ำนประชำกร  

ไม ่ ค าถาม  โครงสร้างค าตอบ  

1.  คุณอาศยัอยูใ่นสถานท่ีแบบใด? 

 

 

ตวัเมือง  

เขตชนบท  

เขตเทศบาล 
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2.  คุณระบุว่าตนเองเป็นเพศอะไร? € ผูช้าย 

€ ผูห้ญิง 

€ อื่น ๆ 

€ ไม่ประสงคจ์ะระบุ 

3.  คุณอยูใ่นกลุ่มอายเุท่าใด?  
 

ต ่ากว่า 12 ปี 

13-17 ปี 

18-29 ปี 

30 - 39 ปี 

40 - 49 ปี 

50 - 59 ปี 

60-69 ปี 

70-79 ปี 

มากกว่า 80 ปี 
 

4.  
โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการศึกษาของคุณ 

 

ศึกษาในโรงเรียนนอ้ยกว่า 9 ปี 

ศึกษาในโรงเรียนเป็นระยะเวลา 9 ปี 

อยา่งนอ้ย 10 ปี (โดยไมไ่ดว้ฒิุส าหรับเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั) 

อยา่งนอ้ย 10 ปี (โดยไดรั้บวุฒิส าหรับเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยั) 

5.  
คุณพูดภาษาอะไรเป็นภาษาหลกัเมื่ออยูท่ี่บา้น? ตวัเลือกรายการ - ภาษาในเอเชียแปซิฟิคพร้อมดว้ยตวัเลือกอื่น 

ควำมรู้และแนวปฏิบัติ  

6.  
คุณเคยไดย้ินเร่ืองโรคโควิด-19 หรือไม?่ 

(กรุณาเลือกค าตอบเดียว) 

 

รวมตวัคดักรองท่ีแสดงหลงัค าถาม ไม่ หรือไม่ทราบ 

COVID19 คือ โรคท่ีเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 'CO' 

ยอ่มาจาก corona (โคโรนา) 'VI' ยอ่มาจาก virus (ไวรัส) และ 
'D' ยอ่มาจาก disease (โรค) ก่อนหนา้น้ี 

โรคน้ีมีช่ือเรียกอยา่งเป็นทางการว่า 'โคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่

€ ใช่  

€ ไม ่

€ ไม่ทราบ 
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2019' หรือ '2019nCoV' ไวรัสโควิด-19 

เป็นไวรัสใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัไวรัสในตระกูลเดียวกนัท่ีก่อโรคเช่น 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
และหวดัทัว่ไปบางประเภท 

เกิดการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจท่ีเกิดจากโคโรนาไวรัสสายพั
นธุ์ใหม่ ไวรัสน้ีถูกคน้พบคร้ังแรกในประเทศจีน ในปี 2019 

และนบัตั้งแต่นั้นก็แพร่ระบาดไปทัว่โลก 

มีผูป่้วยท่ีไดรั้บการยืนยนัแลว้นบัพนัราย 
และหลายคนเสียชีวติโดยเก่ียวขอ้งกบัโคโรนาไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ 
รวมถึงใน [ระบุประเทศ]  แหล่งขอ้มูล: องคก์ารอนามยัโลก, 

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 
สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

7.  โควิด-19 อนัตรายแคไ่หน?  (เลือก 1 ค าตอบ) € อนัตรายมาก 

€ อนัตรายเล็กนอ้ย  

€ ไม่อนัตราย  

€ ไม่ทราบ 

8.  โควิด-19 แพร่ระบาดไดอ้ยา่งไร?  

(เลือกค าตอบหน่ึงขอ้หรือหลายขอ้) 

€ การถ่ายเลือด 

€ สารคดัหลัง่จากบุคคลท่ีติดเช้ือ 

€ การแพร่ในอากาศ 

€ การสัมผสัโดยตรงกบัคน/ สัตว ์ท่ีตดิเช้ือ 

€ การสัมผสัวตัถุหรือพื้นผิวท่ีปนเป้ือนเช้ือ  

€ ยงุกดั  

€ กินอาหารท่ีปนเป้ือนเช้ือ 

€ ด่ืมน ้าท่ีไม่สะอาด 

€ ไม่ทราบ  

 

9.  คุณและครอบครัวของคุณปกป้องตวัเองจากโควิด-19 อยา่งไร? 

(เลือกตวัเลือกหน่ึงขอ้หรือหลายขอ้) 

 

 

 

 

ลา้งมือบ่อย ๆ 

โดยใชน้ ้ ายาท าความสะอาดมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์70% 

หรือลา้งดว้ยน ้าสบู่เป็นเวลา 20 วินาที 

€ ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม 

€ หลีกเล่ียงการติดต่อใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีไขแ้ละไอ 

€ หลีกเล่ียงการสัมผสัตา จมูก และปาก   
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รวมตวักรองท่ีจะแสดงหลงัค าถามน้ี  

ส่ิงท่ีคุณสามารถท าไดเ้พื่อให้คุณและครอบครัวปลอดภยัจากโควิด-19 

a. ล้ำงมือบ่อยๆ 

ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลใ์ห้ทัว่เป็นประจ า หรือลา้งมือดว้ยสบู่และน ้า 

ท าไมล่ะ? การลา้งมือดว้ยสบู่และน ้า หรือเจลแอลกอฮอล ์

จะฆ่าเช้ือไวรัสท่ีอาจอยูบ่นมือของคุณ 

b. รักษำระยะห่ำงระหว่ำงกัน 

รักษาระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร (3 ฟุต) 

ระหว่างคุณกบับุคคลท่ีไอหรือจาม 

ท าไมล่ะ? เมื่อคนเราไอหรือจาม 

ก็สามารถกระจายสารคดัหลัง่ขนาดเล็กออกจากจมูกหรือปาก 

ซ่ึงสารคดัหลัง่น้ีอาจมีไวรัสปะปนอยู ่หากคุณอยูใ่กลเ้กินไป 

คุณอาจหายใจเอาสารคดัหลัง่นั้นเขา้ไป ซ่ึงรวมถึงไวรัสโควิด-19 

หากคนท่ีไอนั้นมีเช้ือโรคดงักล่าว 

c. หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสตำ จมูก และปำก 

ท าไมล่ะ? มือนั้นไปสัมผสัพื้นผวิมากมายและอาจติดไวรัสมาได ้

เมื่อสัมผสัเช้ือ มืออาจน าไวรัสเขา้สู่ดวงตา จมูก หรือปาก หลงัจากนั้น 

ไวรัสสามารถเขา้สู่ร่างกายของคุณและท าให้คุณป่วยได ้

d. รักษำสุขอนำมัยของทำงเดินหำยใจ 

ท าให้แน่ใจว่าท่านและบุคคลรอบตวัท่าน 

รักษาสุขอนามยัของทางเดินหายใจเป็นอยา่งดี 

ซ่ึงหมายถึงการปิดปากและจมูกดว้ยขอ้ศอกหรือใชก้ระดาษช าระปิดเวล
าไอหรือจาม หลงัจากนั้นท้ิงกระดาษช าระท่ีใชแ้ลว้ในทนัที 

ท าไมล่ะ? สารคดัหลัง่เป็นตวัแพร่กระจายไวรัส 

ดว้ยการปฏิบตัิตามสุขอนามยัท่ีดีน้ี 

คุณจะปกป้องคนท่ีอยูร่อบตวัคุณจากเช้ือไวรัสก่อโรค เช่น หวดั, 

ไขห้วดัใหญ ่และโควิด-19 

e. ถ้ำคุณมีไข้ ไอ และหำยใจล ำบำก 

รีบไปรับกำรรักษำแต่เน่ินๆ 

อยูบ่า้น หากคุณรู้สึกไม่สบาย ถา้คุณมไีข ้ไอ หรือมีอาการหายใจล าบาก 

ให้รีบไปรับการรักษาแต่เน่ินๆ 

และโทรไปแจง้ทางสถานพยาบาลล่วงหนา้ 
ท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขในทอ้งท่ี 

ปรุงอาหารประเภทเน้ือและไข่ให้สุก 

€ หลีกเล่ียงการสัมผสัโดยตรงกบัสัตวท่ี์มีชีวิตและพื้นผวิวตัถุท่ีสัมผสักบั
สัตว ์

€ อยูแ่ต่ในบา้นเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ  

€ ปฏิบตัิตามค าแนะน าของรัฐบาลเพื่อหลีกเล่ียงการแพร่กระจายของโรค
โควิด-19 

€ ใชส้มุนไพรท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินเพื่อช่วยรักษา 

€ สวมใส่หนา้กากอนามยั 

€ ไม่ทราบ 

€ อื่น ๆ 
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ท าไมล่ะ? 

เจา้หนา้ท่ีระดบัประเทศและทอ้งถ่ินจะมีขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัสถานการณ์
ในพื้นท่ีของคุณ 

การโทรไปล่วงหนา้จะช่วยให้ผูใ้ห้บริการดา้นสาธารณสุข 

เตรียมให้ค  าแนะน าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เพื่อให้คุณไปยงัสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

ส่ิงน้ีจะช่วยปกป้องคุณและช่วยป้องกนัไมใ่ห้ไวรัสและโรคติดเช้ืออ่ืนๆ 

แพร่กระจาย 

f. ติดตำมข่ำวสำรและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ให้บริกำรสำ
ธำรณสุข 

ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัโควิด-19ท่ีปรับปรุงล่าสุด 

ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผูใ้ห้บริการดา้นสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 

หรือนายจา้งของคณุ เก่ียวกบัการปกป้องตวัคุณและบุคคลอื่นจากโควิด-

19 

ท าไมล่ะ? 

เจา้หนา้ท่ีระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินจะมขีอ้มูลล่าสุดว่าโควิด-19 

แพร่ระบาดในพื้นท่ีของคุณหรือไม่ 
พวกเขาสามารถแนะน าคนในพื้นท่ีไดดี้ท่ีสุดว่าควรท าอะไรเพื่อปกป้อง
ตนเอง 

ท่ีมา: องคก์ารอนามยัโลก, กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, 
สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

 

10.  
วิกฤตการณ์มกัจะท าให้เกิดความกลวัและความกงัวล โปรดระบุว่า 
ส่ิงท่ีคุณกงัวลมากท่ีสุดเก่ียวกบัโควิด-19 สามเร่ือง คืออะไรบา้ง? 

ส าหรับขอ้มูลในแต่ละจุด โปรดอธิบายเป็นระดบั (ไม่เคยกงัวล; 

กงัวลบา้งบางคราว; กงัวลบ่อยคร้ัง) 

 

สูญเสียบุคคลท่ีรัก  

ระบบสาธารณสุขท างานหนกัเกินไป 

การปิดโรงเรียน 

บริษทัขนาดเล็กหลายแห่งปิดตวัลง 

เศรษฐกิจถดถอย 

การจ ากดัสิทธิการเขา้ถึงอาหาร 

ประชาชนก่อความไม่สงบ 

กงัวลว่าตนเองจะเจ็บป่วย  

กงัวลว่าตนเองจะตกงาน 

อื่น ๆ: ____  

 



 

   
 

6 
   
 

11.  คุณคิดว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มโดยเฉพาะ 
ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการแพร่กระจายของ โควิด-19 

ในชุมชนของคุณหรือไม่? 

€ ใช่ 

€ บางส่วน 

€ ไม ่

12.  (หากค าตอบคือบางส่วนหรือใช่ กรุณาระบุค าถาม)  

กลุ่มใดท่ีคุณคิดว่าตอ้งรับผิดชอบต่อการแพร่กระจายของโควิด-19? 

€ ค าถามปลายเปิด  

ควำมไว้ใจท่ีมีต่อแหล่งข้อมูล/ช่องทำงรับข้อมูล 

13.  คุณไดรั้บขอ้มูลประเภทใดบา้งเก่ียวกบัโควิด-19? 

(เลือกตวัเลือกหน่ึงขอ้หรือหลายขอ้)  

 

 

 

 

€ วิธีการป้องกนัตวัเองจากโควิด-19 

€ อาการของโควิด-19   

€ วิธีการแพร่กระจายของโควิด-19 

€ ส่ิงท่ีตอ้งท าหากคุณมีอาการของโควิด-19 

€ ความเส่ียงและอาการแทรกซอ้นของโควิด-19 

€ อื่น ๆ:______________________ 

€  

14.  
คุณใชแ้หล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ีเพื่อติดตามขอ้มูลเก่ียวกบัโควิด-19 

บ่อยแคไ่หน?  

 

ส าหรับขอ้มูลในแต่ละจุด โปรดระบุระดบั ไม่เคย; นานๆ คร้ัง; 
บางคร้ัง; บ่อยมาก; ตลอดเวลา    

โทรทศัน ์ 

หนงัสือพิมพ ์

การพูดคุยกบัครอบครัวและเพื่อน ๆ 

เวบ็ไซตห์รือเพจข่าวออนไลน์  

โซเชียลมีเดีย (ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยทููบ, วอตซ์แอป, 

ไลน์) 

เคร่ืองมือคน้หา (ตวัอยา่งเช่น กูเก้ิล) 

วิทย ุ

ผูป้ฏิบตัิงานดา้นสุขภาพของชุมชน (ตวัอยา่งเช่น อสม.)  

ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าศาสนา 

หมอยาพื้นบา้น  

หมอต าแยพื้นบา้น 

อาสาสมคัรกาชาดหรือเส้ียววงเดือนแดง 

กระทรวงสาธารณสุข 
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กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) 

องคก์ารอนามยัโลก  

แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ: _____ 

 

15.  
คุณเช่ือมัน่ในการรายงานข่าวเก่ียวกบัโควดิ-19 

ของแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมากแคไ่หน? 

ส าหรับขอ้มูลในแต่ละจุด โปรดระบุระดบั เช่ือมัน่นอ้ยมาก; 

เช่ือมัน่ปานกลาง; เช่ือมัน่มาก    

โทรทศัน ์ 

หนงัสือพิมพ ์

การพูดคุยกบัครอบครัวและเพื่อน ๆ 

เวบ็ไซตห์รือเพจข่าวออนไลน์  

โซเชียลมีเดีย (ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยทููบ, วอตซ์แอป, 

ไลน์) 

เคร่ืองมือคน้หา (ตวัอยา่งเช่น กูเก้ิล) 

วิทย ุ

ผูป้ฏิบตัิงานดา้นสุขภาพของชุมชน (ตวัอยา่งเช่น อสม.)  

ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าศาสนา 

หมอยาพื้นบา้น  

หมอต าแยพื้นบา้น 

อาสาสมคัรกาชาดหรือเส้ียววงเดือนแดง 

กระทรวงสาธารณสุข 

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) 

องคก์ารอนามยัโลก  

แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ: _____ 

 

16.  
คุณตอ้งการทราบขอ้มูลประเภทใดในเวลาน้ี? 

(เลือกค าตอบหน่ึงขอ้หรือหลายขอ้) 

 

อาการของโควิด-19 

เร่ืองราวของบุคคลท่ีหายจากโรค 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาวคัซีนใหม่ส าหรับโควิด-19 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาวิธีการรักษาโควดิ-19 

€ วิธีการท่ีฉนัสามารถช่วยยบัย ั้งการแพร่กระจายเช้ือโรคภายในประเทศ
ของฉนัได ้ 
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€ วิธีการท่ีฉนัจะดูแลบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง 

€ ส่ิงท่ีฉนัสามารถท าได ้ในกรณีท่ีฉนัหรือครอบครัวของฉนัมีอาการ 

€ วิธีการใดท่ีฉนัสามารถดูแลการศึกษาของบุตรหลานไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 

€ รายละเอียดเก่ียวกบัการจ ากดัการเดินทาง 

€ [*]ใช่  

€ [*]ไม่ใช่  

€ อื่นๆ (กรุณาระบุ)... 

 

17.  คุณรู้สึกหรือไม่ ว่ามนัยากท่ีจะพจิารณาว่าขอ้มูลเก่ียวกบัโควดิ-19 

นั้นถูกตอ้ง?  ตวัอยา่งเช่น 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัโรคและการรักษาโรค  

หากใช่ โปรดยกตวัอยา่ง: 

[ค าถามปลายเปิด] 

กำรมีส่วนร่วม / ควำมสัมพันธ์ 

18.  หากเราตอ้งการติดต่อกบัคุณเพื่อตอบกลบัขอ้เสนอและขอ้กงัวลเก่ียวกั
บโควิด-19 เราจะติดต่อคุณไดอ้ยา่งไร? 

€ โทรศพัท ์

€ การส่งขอ้ความ 

€ แชทบ๊อกซ์ของเฟซบุ๊ค 

€ แมสเซนเจอร์แอปกรุ๊ป (เช่น ไลน์, วอตซ์แอป) 

€ อีเมล 

€ อื่น ๆ (ระบุ) 

19.  คุณมคี  าแนะน าใดๆ 

เก่ียวกบัการส่ือสารเก่ียวกบัโรคให้ดีขึ้นกวา่น้ีหรือไม่?  

€ ค าถามปลายเปิด 

20.  คุณมคี  าแนะน าส าหรับกิจกรรมชุมชนท่ีสามารถช่วยป้องกนัการแพร่ร
ะบาดของโรค หรือลดผลกระทบของมนัหรือไม่? 

€ ค าถามปลายเปิด 

21.  มีส่ิงใดท่ีสภากาชาดหรือเส้ียววงเดือนแดงสามารถพฒันาไดเ้ก่ียวกบักา
รให้ขอ้มูลเร่ืองโควิด-19?  

(ค าถามปลายเปิด) 
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22.  ส้ินสุดการส ารวจ   ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงค่ะ 

ค าตอบของคุณจะช่วยให้เราให้ขอ้มูลเก่ียวกบัโควิด-19 

ท่ีเป็นประโยชน์และทนัเหตุการณ์แก่ทุกคน 

ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โควิด-19 โปรดตดิตามท่ีเวป็ไซตต์่อไปน้ี   

XXX แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือในสภาพแวดลอ้มของคุณ  

ถา้คุณมีค  าถามเก่ียวกบัแบบส ารวจน้ี โปรดติดต่อ XX    

คลิก ด าเนินการต่อ เพื่อส่งค าตอบของคุณ 
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เอกสารแนบ: รายการค าถามที่สามารถเลือกได ้  

ข้อมูลด้ำนประชำกร  

ไม ่ ค าถาม ค าตอบ 

23.  อาชีพผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์ € พนกังานประจ า 

€ ประกอบอาชีพอิสระ 

€ ไม่ไดท้ างานและก าลงัหางานอยู ่

€ ไม่ไดท้ างานแต่ยงัไม่ไดห้างาน 

€ พ่อบา้น/แม่บา้น 

€ นกัเรียน/นกัศึกษา 

€ ทหาร 

€ เกษียณอายแุลว้ 

€ ไม่สามารถท างานได ้

ควำมรู้  

ไม ่ ค าถาม ค าตอบ 

24.  อะไรคืออาการหลกัของโควิด-

19? 
(เลือกตวัเลือกหน่ึงขอ้หรือหลา
ยขอ้) 

เป็นไข ้

ไอ 

หายใจล าบาก 

เจ็บคอ  

ปวดกลา้มเน้ือ 

ปวดศีรษะ  

ทอ้งเสีย 

ไม่มีอาการ [ไม่แสดงอาการ]  

อื่น ๆ: _______________________ 

ไม่ทราบ 

25.  คุณคิดว่าคุณมีโอกาสมากกว่าค
นทัว่ไปในการติดเช้ือโควิด-19 

หรือไม่? (เลือกหน่ึงตวัเลือก) 

 

€ ใช่ 

€ ไม ่

€ ไม่ทราบ 
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26.  คุณเห็นว่าการยบัย ั้งการแพร่กระ
จายของโควิด-19 

ในชุมชนของคุณเป็นเร่ืองส าคญั
หรือไม่? (เลือกหน่ึงตวัเลือก) 

 

€ ใช่ 

€ ไม ่

€ เล็กนอ้ย 

€ ไม่ทราบ 

 

27.  คุณจะท าอยา่งไรหากคุณหรือค
นในครอบครัวของคุณมีอาการ
ของโควดิ-19? 

(เลือกตวัเลือกหน่ึงขอ้หรือหลา
ยขอ้)  

 

€ สอบถามญาติท่ีมีประสบการณ์ว่าตอ้งท าอยา่งไร  

€ ไปโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย ์

€ ไปหาพยาบาลแถวบา้น 

€ ซ้ือยาท่ีตลาด  

€ ไปหาหมอพื้นบา้น  

€ กกัตวัเองภายในบา้น 

€ อื่น ๆ:__________________________________ 

28.  ปกติแลว้คุณจะท าอยา่งไรในกร
ณีท่ีเป็นไขห้วดัใหญ่ทัว่ไป? 

(เลือกไม่เกิน 2 ตวัเลือก) 

 

ไม่ท าอะไร ฉนัด าเนินชีวิตตามปกตแิละหลงัจากนั้นสักระยะหน่ึงไขห้วดัใหญ่จะหายไปเอง  

ฉนัอยูท่ี่บา้น เพื่อจะไดไ้ม่แพร่เช้ือแก่ผูอ่ื้น 

ฉนัสวมใส่หนา้กาก 

ฉนัด่ืมชาจนกว่าจะหาย  

ฉนัขอค าแนะน าจากเพื่อนบา้น 

ฉนัขอค าแนะน าจากหมอในทอ้งถ่ิน  

ฉนัไปท่ีศูนยบ์ริการสาธารณสุข 

อื่น ๆ:_________________________ 

29.  คุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัไขห้วดัใ
หญ่และโรคอื่นๆ ก่อนมีโควดิ-

19 อยา่งไร? 

(เลือกตวัเลือกหน่ึงขอ้หรือหลา
ยขอ้) 

 

โทรทศัน ์ 

หนงัสือพิมพ ์

การพูดคุยกบัครอบครัวและเพื่อน ๆ 

เวบ็ไซตห์รือเพจข่าวออนไลน์  

โซเชียลมีเดีย (ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยทููบ, วอตซ์แอป, ไลน์) 

เคร่ืองมือคน้หา (ตวัอยา่งเช่น กูเก้ิล) 

วิทย ุ 

ผูป้ฏิบตัิงานดา้นสุขภาพของชุมชน (ตวัอยา่งเช่น อสม.)  
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ผูน้ าชุมชนหรือผูน้ าศาสนา 

หมอยาพื้นบา้น  

หมอต าแยพื้นบา้น 

อาสาสมคัรกาชาดหรือเส้ียววงเดือนแดง 

กระทรวงสาธารณสุข 

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยนิูเซฟ) 

องคก์ารอนามยัโลก  

€ แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ โปรดระบุ: _____ 

30.  
คุณประสงคจ์ะอ่านขอ้มูลในภาษา
ใด?  

 

ค าถามปลายเปิด 

31.  
คุณประสงคจ์ะรับฟังขอ้มูลในภา
ษาใด?  

ค าถามปลายเปิด 

 

 


