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แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 
เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ: 
การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

-------------------------------- 
โครงการย่อยท่ี 6.1 Smart First Responder (Prevention and Preparedness) 
หัวหน้าโครงการ 
          ผศ.ดร.ตรีนุช พุ่มมณี ต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ผู้ร่วมด าเนินโครงการ 
          1. ดร.พิมพิศำ ศักดิ์สองเมือง ต ำแหน่ง อำจำรย์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

2. ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยำ ต ำแหน่ง อำจำรย์ คณะกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตภูเก็ต  

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในหลำยพ้ืนที่ทั่วโลก ตั้งแต่ปลำยปี 2019 
ปัจจุบัน ซึ่งหำกปัจจุบันไม่มีมำตรกำรควบคุมกำระบำดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ ก็จะน ำไปซึ่งกำรสูญเสียที่
ใหญ่หลวงของมนุษยชำติ ดังนั้นหำกประมำณกำรณ์อัตรำกำรสูญเสียในวิกฤตกำรณ์ครั้งนี้เท่ำกับ 0.5% ของ
ประชำกรโลก นั่นหมำยถึงจ ำนวนผู้เสียชีวิตมำกถึง 38.5 ล้ำนคน (ศุภวุฒิ, 2563) องค์กำรอนำมัยโลก (World 
Health Organization: WHO) เล็งเห็นว่ำกำรระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แพร่กระจำย
ได้อย่ำงรวดเร็ว ในวันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2563 จึงได้ประกำศให้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) เ ป็ นภำวะฉุ ก เ ฉิ นทำ งสำธ ำรณสุ ข ระหว่ ำ งประ เทศ  ( Public Health Emergency of 
International Concern) และแนะน ำทุกประเทศให้เร่งรัดกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค จนในที่สุด
เมื่อวันที่ 11 มีนำคม พ.ศ. 2563 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ได้ประกำศให้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 (COVID-19) เป็นลักษณะกำรระบำดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ขณะนั้นเชื้อลุกลำมไปใน 118 
ประเทศ มีผู้ติดเชื้อกว่ำ 121,000 คน และเสียชีวิตไปกว่ำ 4,300 คน (กระทรวงสำธำรณสุข, 2563) 

จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น รัฐบำลไทยได้ประกำศเรื่องกำรระบำดของโรค 
COVID-19 เป็นสถำนกำรณ์หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ท ำให้ทุกจังหวัดต้องมีแผนและมำตรกำรรับมือกับภัยนี้ 
มำตรกำรที่ส ำคัญในระดับประเทศคือ กำรบริหำรจัดกำรสสถำนที่ควบคุมโรคที่ภำครัฐจัดตั้งขึ้น (State 
Quarantine) แบบบูรณำกำร โดยมีหน่วยงำนเครือข่ำยทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน ทั้งที่เป็นและไม่เป็นหน่วยงำนทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เข้ำร่วมปฏิบัติกำร หรือช่วย
สนับสนุนภำรกิจตำมมำตรกำรส ำคัญที่ก ำหนดไว้ ในกำรตอบสนองต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-
19 เพ่ือกำรควบคุมกำรระบำดของโรคให้อยู่ในวงจ ำกัด ลดโอกำสกำรแพร่เชื้อเข้ำสู่ประเทศ ลดผลกระทบทำง
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สุขภำพ รวมถึงสำมำรถดูแลคนไทยและผู้เดินทำงจำกต่ำงประเทศ ให้ปลอดภัยจำกโรค COVID-19 ตำม
หลักกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

จังหวัดสงขลำได้มีกำรเตรียมรับมือกับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค โดยอำศัยควำมร่ วมมือของทุก
ภำคส่วนที่ท ำงำนอย่ำงบูรณำกำร และมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทั้งในส่วนของภำครัฐ เอกชน และชุมชน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยของประเทศ นั่นคือ กำรลดกำรติดเชื้อรำยใหม่และทุก
คนมีควำมปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อ และเนื่องจำกพ้ืนที่บำงส่วนของจังหวัดสงขลำติดเขตชำยแดนต่ำงประเทศ 
และมีประชำชนที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเข้ำออกในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้สูง รูปแบบในกำรจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในพ้ืนที่จึงมีควำมส ำคัญ จำกกำรระดมสมองและเข้ำร่วมกำรสังเกตกิจกรรมเพ่ือรับมือในพ้ืนที่ที่เสี่ยง
สูงของจังหวัดสงขลำ จึงมีกำรคำดกำรณ์ในอนำคตว่ำจะมีจ ำนวนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงมำกข้ึน เนื่องจากคนไทย
ที่อยู่ในต่างประเทศขอเดินทางกลับเข้าประเทศมากขึ้น การรับมือและการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 โดยเฉพาะด้านการด าเนินมาตรการ State Quarantine และ 
Local Quarantine จึงมีความจ าเป็นยิ่ง ซึ่งแผนรองรับส าคัญ คือ การมีสถานที่กักกันหรือแยกกักโดยใช้
พื้นที่ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม และมีโรงแรมแสดงเจตจ ำนงในกำรเข้ำร่วมตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยกำรเปิด
เป็นสถำนที่รองรับกำรกักตัวหรือแยกสังเกตอำกำร และกำรแยกกักหรือเป็นสถำนที่ดูแลผู้ป่วยเฉพำะ COVID-
19 เมื่อมีจ ำนวนผู้สงสัยหรือติดเชื้อมำกขึ้น  

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อสั่งกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัสโค
วิด 19 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2563 ที่ก ำหนดให้ผู้เดินทำงมำจำกต่ำงประเทศทุกคน ต้องได้รับกำรตรวจคัดกรอง 
แยกกัก หรือ กักกันเพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคจำกผู้เดินทำงซึ่งมำจำกท้องที่หรือเมืองท่ำนอก
รำชอำณำจักร ด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสทธิภำพ จ ำเป็นต้องมีมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน 
รวมถึงรูปแบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในพ้ืนทั้งในมิติกำรท ำเชิงรุกในกำรค้นหำกลุ่มเสี่ยงและกำรจัดกำรเมื่อ
พบ กำรเชื่อมโยงระบบกำรดูแลและรับส่งผู้ป่วยที่สอดคล้องและเป็นไปตำมบริบทของพ้ืนที่  เพ่ือเป็นกำร
เตรียมกำรรองรับผลกระทบจำกวิกฤตกำรระบำดของโรค COVID-19 ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำ
โครงการพัฒนาทักษะใหม่ สมรรถนะ และระบบจัดการดูแลแบบชุมชนเป็นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
และรับมือในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยมีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องพัฒนำก ำลังคนของประเทศ (upskill and new skill) เพ่ือพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัคร
สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน กลุ่มต่ำงๆ ของหมู่บ้ำน ในกำรเตรียมควำมพร้อมตนเอง และระบบกำรป้องกันและ
ควบคุมโรค COVID-19 เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำน (transition) สู่สภำวะปกติใหม่ (New normal) ของชุมชน 
และกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่เสี่ยงสูง ได้แก่ ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง โรงแรม และ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำร โดยอำศัยควำมร่วมมือของชุมชน ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กำรปฏิบัติ
ตัว และกำรสร้ำงทักษะเฉพำะให้แก่กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำและกลุ่มรัฐวิสำหกิจ
ชุมชน พนักงำนโรงแรม พนักงำนของธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำร เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจคนเข้ำเมืองและสถำน
กักกัน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อันจะส่งผลลัพธ์ทำงอ้อมในกำรเพ่ิมผลิตภำพให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและ
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บริกำรและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปส ำหรับกำรตอบสนองในระยะนี้ คือ กำร
สื่อสำรควำมเสี่ยง (Risk communication) กำรจ ำกัดกำรแพร่เชื้อจำกคนสู่คน รวมถึงกำรลดกำรติดเชื้อทุติย
ภูมิในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดและเจ้ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพ กำรป้องกันกำรแพร่ขยำยของกำรระบำดระหว่ำงประเทศ 
กำรสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนในกำรป้องกันผลกระทบด้ำนจิตใจ และกำรวำงแผนรับมือกับภำวะวิกฤต 
รวมถึงกำรจัดกำรวิกฤต (Crisis management) โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (Community-based management) 
โดยกำรเฝ้ำระวัง กักกัน แยกกัก และดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรก รวมถึงกำรส่งต่อที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือลด
ผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยว สังคม และควำมม่ันคงของประเทศ ให้น้อยที่สุดผ่ำนควำม
ร่วมมือหลำกหลำยภำคส่วน  

  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของเจ้ำหน้ำที่ พนักงำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่เสี่ยง ในกำรป้องกันกำร
ติดเชื้อโรค COVID-19 และกำรป้องกันผลกระทบด้ำนจิตใจ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน (Community-based 
Management)  

 
พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินการ ได้แก่ จังหวัดสงขลำ ซึ่งใช้พ้ืนที่เป้ำหมำยหลักในกำรด ำเนินกำร คือ อ ำเภอสะเดำ 
อ ำเภอคลองหอยโข่ง และอ ำเภอสิงหนคร เพ่ือด ำเนินโครงกำรแบบครบวงจรเป็นโมเดลต้นแบบ 

กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่  
      1. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่และพนักงำนที่ไม่ใช่สำยวิชำชีพทำงกำรแพทย์ (Non-professional healthcare 
worker) ที่ท ำงำนในด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองและกลุ่มธุรกิจกำรท่องเที่ยวและบริกำรที่เกี่ยวข้อง ใน 3 อ ำเภอ
ดังกล่ำว มีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสงขลำ  
1.2 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติหำดใหญ่ 
1.3 ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองทำงน้ ำจังหวัดสงขลำ อ ำเภอสิงหนคร 
1.4 โรงแรม โฮมสเตย์ เกสเฮำส์ และภำคธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัททัวร์ รถและเรือโดยสำร 

ร้ำนอำหำร สถำนบันเทิง ร้ำนนวดและสปำ ในพ้ืนที่อ ำเภอสะเดำ อ ำเภอคลองหอยโข่ง และอ ำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลำ 

1.5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน อำสำสมัครสำธำรณสุข องค์กรเอกชน และประชำชนใน
พ้ืนที่อ ำเภอสะเดำ อ ำเภอคลองหอยโข่ง และอ ำเภอสิงหนคร 
      2. กลุ่มเจ้ำหน้ำที่วิชำชีพสุขภำพ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ และโรงพยำบำลที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่อ ำเภอสะเดำ อ ำเภอคลองหอยโข่ง และอ ำเภอสิงหนคร 
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วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมและสังเครำะห์ข้อมูลองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยที่ผ่ำนมำ รวมทั้ง ถอดบทเรียนจำก

ประสบกำรณ์ในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรบริหำรจัดกำรดูแลกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วยในและนอกสถำนพยำบำลในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดโรค COVID-19  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับทีมงำนและคณะท ำงำนในพ้ืนที่ เพ่ือวิเครำะห์และพัฒนำรูปแบบและ
เนื้อหำของชุดกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและพัฒนำระบบกำรจัดกำร ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจตรวจคนเข้ำ
เมือง ผู้ประกอบกำรและพนักงำนภำคธุรกิจกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรมีควำมพร้อมในกำรปรับตัวเพ่ือ
รองรับกำรท่องเที่ยวและกำรให้บริกำรตำมวิถีใหม่ (New normal) โดยอ้ำงอิงมำตรฐำนแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเรื่องโรค COVID-19 ของกระทรวงสำธำรณสุข 

3. ทดสอบควำมตรงและควำมเหมำะสมของเนื้อหำชุดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสมรรถนะด้ำนกำร
ป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค COVID-19 และน ำผลกำรวิเครำะห์มำปรับหลักสูตรให้เหมำะสม
กับกำรใช้งำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 

4. ฝึกอบรมผ่ำนระบบออนไลน์ (e-Learning) ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนในพ้ืนที่ ในด้ำนองค์ควำมรู้
ในกำรบริหำรจัดกำรดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยในและนอกสถำนพยำบำล ช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดโรค 
COVID-19 และกำรสำธิตย้อนกลับ (Return demonstration) ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหำดังนี้ 
              กำรเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อควำมรู้ (Online e-Learning) แบ่งเป็น 

- ภำคทฤษฎี จ ำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ 
1) กำรคัดกรอง และกำรเฝ้ำระวังอำกำร 
2) หลักกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ 
3) แนวทำงกำรดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม 
4) กำรป้องกันผลกระทบด้ำนจิตใจ 
5) วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ  

- ภำคปฏิบัติ เรื่องวิธีปฏิบัติกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ โดยเรียนผ่ำนคลิปสำธิตกำร
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กำรล้ำงมือ  
2) กำรใส่ถอดหน้ำกำกอนำมัย  
3) กำรใส่ถอดถุงมือ   
4) กำรถอด เก็บ ท ำควำมสะอำด เสื้อผ้ำ ผ้ำปูที่นอน และผ้ำต่ำงๆ 
5) กำรจัดเก็บและก ำจัด สิ่งของใช้แล้วทิ้งและขยะ 
6) กำรใส่-ถอดชุดป้องกัน Personal Protective Equipments (PPE)  
7) กำรป้องกันผลกระทบด้ำนจิตใจ  

5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกับทีมงำนและคณะท ำงำนในพ้ืนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง วำงแผนลงพ้ืนที่ 
จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่กระจำยเชื้อ COVID-19 ทบทวนปรับปรุง
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ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยพัฒนำรูปแบบกำรจัดระบบกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่
ตำมแนวทำงและหลักกำรของแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยแห่งชำติ พ.ศ. 2558 ยุทธศำสตร์
โรคติดต่ออุบัติใหม่ของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของโลก และตำมแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินของ WHO (2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Strategic Preparedness 
and Response plan for the South East Asia Region และแนวทำงกำรด ำเนินกำรเรื่องโรค COVID-19 
ส ำหรับสถำนประกอบกำร  

6. ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit & Walk through Survey) และปรับวิธีกำรปฏิบัติรำยบุคคลในกำร
ป้องกัน ควบคุม และกำรจ ำกัด (Mitigation) กำรแพร่กระจำยเชื้อ  

7. After action review (AAR)/Reflection ของทีมงำน 
8. วัดและประเมินผลกำรเรียน ประเมินผลควำมพึงพอใจกำรอบรมและเนื้อหำกำรอบรม 
9. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผ่ำนระบบออนไลน์ วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำรำยงำน 

ระยะเวลาด าเนินการ   
 1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 2564 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

- ทบทวนข้อมูล รูป
แบบเดิมในกำร
ท ำงำนของจังหวัด
สงขลำและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

x x x             

- น ำเสนอโครงร่ำง
กำรวิจัย/ปรับปรุง
แก้ไข 

x x x             

- ประสำนงำนพื้นที่
เป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินงำน 

x x x x 
 

           

- ทดสอบควำมตรง
และควำมเหมำะสม
ของเนื้อหำชุด
กิจกรรมกำรสร้ำง
เสริมสมรรถนะด้ำน
กำรป้องกันและ
ควบคุมกำร

 x x x            
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กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

แพร่กระจำยเชื้อโรค 
COVID-19 
- ฝึกอบรมผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (e-
Learning) ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ อสม. และ
พนักงำนในพ้ืนที่ ใน
ด้ำนองค์ควำมรู้ใน
กำรบริหำรจัดกำร
ดูแลกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วยในและนอก
สถำนพยำบำล และ
วัดประเมินผลกำร
เรียนรู้ 

   x x x x x x       

- ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกับทีม
คณะท ำงำนของ
พ้ืนที่ เพื่อพัฒนำ
รูปแบบ แผนปฏิบัติ
กำร  

   x x x x x x       
 
 
 
 

 
- เก็บรวบรวมข้อมูล      x x x x x x x x x  
- วิเครำะห์ข้อมูล 
ประเมินผลกระทบ 
ผลลัพธ์ 

         x x x x   

- เขียนรำยงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

            x x x 

- น ำเสนอรำย
งำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

              x 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (จ ำแนกตัวชี้วัดระดับ Output, ระดับ Outcome, ระดับ Impact) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

1. ผลผลิต (Output)  
- ได้ชุดควำมรู้ในกำรเตรียมควำมพร้อมและรับมือกับกำรระบำดของโรคติดเชื้อนอกสถำนบริกำรหรือ

ในชุมชน 
- ร้อยละ 90 ของอสม. ผู้น ำชุมชน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง และผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว 

และบริกำร มีองค์ควำมรู้ และมีควำมสำมำรถในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค COVID-19 
2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
-  ร้อยละ 90 ของอสม. ผู้น ำชุมชน ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง และผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว 

และบริกำร สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีมำตรฐำนในกำรป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อโรค COVID-19 
3. ผลกระทบ (Impact) 
- ป้องกันกำรระบำด ลดปัญหำกำรกลับมำระบำดซ้ ำของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้ำง

ต่อสุขภำพและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่ภำคใต้ที่มีควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม  
- ลดผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และบริกำร และคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให้

ประชำชนในพ้ืนที่ภำคใต้สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตที่มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมปลอดภัย และมีควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจต่อไปได้ในสภำวะปกติใหม่  

 
 

 
    ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ  

                                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี) 
          ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์     
 
 

 


