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 สารนิพนธ์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาในรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ สาขาวิชา
เอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ เนื่องจากวิกฤตการระบาดของไวรัส covid-19 เป็นวิกฤตที่ทุกประเทศทั่วโลก
ต่างต้องเผชิญปัญหากับการป้องการการระบาดของไวรัส ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการในการควบคุมโรคระบาด covid-19 เป็นที่น่าสนใจว่า ปัจจัยใด
ที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความความส าเร็จในการในการควบคุมโรคระบาด covid-19 ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงได้จัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ขึ้น โดยศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการ
ท้องถิ่นในการควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกัน
ตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการจัดการด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรคระบาด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ที ่มีความสนใจ หากสารนิพนธ์ฉบับนี ้มี
ข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 
 สารนิพนธ์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-
19 มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม 
เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมโรค
ระบาดของประเทศเวียดนาม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนาม
และการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม ซึ่งผู ้วิจัยได้รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เว็บไซต์ ตลอดจนข่าวสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูล โดยมี
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2020 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2021 จากนั้นได้น าข้อมูล
ทั้งหมด มาวิเคราะห์ในรูปแบบ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) การ
วิเคราะห์เชิงบรรยายประกอบกับตาราง และการวิเคราะห์เชิงแผนที่ 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทราบว่าประเทศจีนเกิดการระบาดของไวรัสที่ไม่ทราบชื่อ รัฐบาลเวียดนาม
ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดแห่งชาติทันทีเพื่อรับมือกับปัญหาการระบาด รัฐบาล
เวียดนามได้ออกมาตรการ ข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ก่อนพบผู้ติดเชื้อ และบังคับ
ใช้ทันทีเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายแรก และจากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 – เดือนมกราคม 2021 
ประเทศเวียดนามเกิดการระบาดของไวรัส covid-19 โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาการระบาดได้ออกเป็น 3 ครั้ง 
ได้แก่ การระบาดครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2020 การระบาดครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2020 และการระบาดครั้งที่ 
3 เดือนธันวาคม 2020 ซึ่งเมืองดานัง เป็นพื้นที่ที่พบจ านวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์
ทางประชากรสูงจากภายนอกทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ จากปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลกลาง และ
รัฐบาลท้องถิ่นของเวียดนามน ามาซึ่งการออกมาตรการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่ งความเข้มงวดของ
ทางการเวียดนาม น ามาซึ่งการสร้างความมั่นใจในการจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย การมีบุคลากรทาง
การแพทย์ที่เพียงพอ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยในการท างาน รวมถึงการให้การรับรองได้ว่าชุมชน
จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมซึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับประเทศเวียดนาม ในการรักษาความส าเร็จในการต่อสู้กับไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน  
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กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์เรื่อง “ เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19” เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ (Independent Study) สารนิพนธ์ชิ้นนี้
สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
อาจารย์ที่ปรึกษาบทความวิจัยประจ าภาคภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและค าปรึกษา ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จนท าให้
งานวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณครอบครัว และ
เพื่อนๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตลอดจนให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การศึกษางานวิจัยใน
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณงานวิจัยในอดีตทุกฉบับที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ หากมีข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาด
ประการใด ข้าพเจ้าขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ไวรัสโคโรน่า (CoVs) หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ไวรัส covid-19  เป็นไวรัสชนิดอาร์เอ็นเอสายเดี่ยว 
(Single strandd RNA virus) ใน Family Coronaviridae ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีรายงานการพบ
เชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1965 มีชื่อรียกว่า “โคโรน่า” ซึ่งไวรัสตัวนี้จะเกิดขึ้นในสัตว์ และสามารถแพร่เชื้อสู่คน
ได้ ไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุท าให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนไปถึงโรคที่ท าให้เกิดความ
เจ็บป่วยอย่างรุนแรงในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) หรือ โรคระบบ
ทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS)  หรือก่อให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงในระบบประสาท ระบบ
ทางเดินอาหาร หรือระบบอื ่นๆ การแพร่กระจายของเชื ้อไวรัส  covid-19 จะแพร่กระจายได้ง่าย เช่น 
แพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ หรือแพร่กระจายเชื้อจากฝอยละอองน ้ามูก 
น ้าลาย จากผู้ป่วยที่มีเชื้อโดยการไอ หรือจาม (BBC NEWS,2020) โดยระยะฝักตัวโดยประมาณส่วนใหญ่จะอยู่
ระหว่างตั้งแต่ 1 ถึง 14 วัน อาการหลักๆที่บ่งชี้ว่าได้รับเชื้อ covid-19 ได้แก่ มีไข้ มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 
องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่านั้น 
คือ เจ็บคอ ไอ มีน ้ามูก มีอาการหายใจเร็ว หายใจล าบาก หอบเหนื่อย และมีอาการปอดอักเสบ รวมไปถึงมี
อาการอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ นอกจากมีไข้สูง ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ในผู้ป่วย
หลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วม ไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรค เช่น ปวด
หัว ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว ตาแดง และมีผื่นขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณา
อาการหลักของโรค คือ มีไข้ และมีอาการทางเดินหายใจก่อน (kapok,2020) 
 การระบาดของไวรัส covid-19 เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น มณทลหูเป่ย ประเทศจีนซึ่งกลุ่มคนผู้ติดเชื้อกลุ่ม
แรกเป็นคนงานและลูกค้าของตลาดขายส่งอาหารทะเลฮั่วนาน ซึ่งที่ตลาดแห่งนี ้จะจ าหน่ายอาหารทะเล 
เนื้อสัตว์ รวมไปถึงสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิต จึงท าให้ไวรัสดังกล่าวเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไวรัสอู่ฮั่น ซึ่งไวรัสตัวนี้ตรวจพบ
เจอครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2019 ต่อมาได้เกิดการแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2020 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ประกาศให้โรค covid-19 เป็นการ
ระบาดครั้งใหญ่ (Pandemic) เนื่องจากมีจ านวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นจ านวนมาก 
หลายประเทศทั่วโลกประสบกับปัญหาโรคระบาดนี้ ความรุนแรงของโรคนี้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกถึง 
18,802,840 คน และเสียชีวิตแล้วมากถึง 708,424 คน ตัวเลขเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2020 (John Hopkins 
University,2020) หลายประเทศต่างหามาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดนี้ แม้แต่สหรัฐอเมริกาที่
ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมีระบบสาธารณสุขท่ีดีที่สุดในโลกก็ได้เจอกับวิกฤตการระบาดของไวรัส covid-19 ก็ได้
เร่งหามาตรการเพื่อรับมือและแก้ไข  เร่งการศึกษาวิจัยพัฒนา แนวทางในการรักษาโรคนี ้  รัฐบาลได้ทุ ่ม
งบประมาณในการศึกษาวิจัยวัคซีน การสร้างศูนย์ตรวจหาผู้ติดเชื้อ การว่าจ้างและ สร้างผลตอบแทนพิเศษ
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ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึง การลงทุนและ ขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนใน
การช่วยกันผลิตอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่จ าเป็น มีการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว การใช้กองก าลังพิเศษใน
การตรวจตราควบคุมประชาชนให้อยู่ในกฎระเบียบ หรือแม้แต่ประเทศอิตาลี ซึ ่งเป็นประเทศที่ประสบกับ
สภาวะที่สาหัสจากปรากฏการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ที่สุด วัฒนธรรมของชาวอิตาลีแลการขาดความเข้าใจในโรค
ระบาดส่งผลให้เกิดการระบาดที่รุนแรง อิตาลีเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ในวิกฤตโรคระบาด ความลังเล 
การขาดความเข้าใจในโรคระบาด การตระหนักถึงสภาวะวิกฤต ของทั้งภาครัฐและประชาชน ท าให้เกิดผลร้าย
ที่แก้ไขได้ยาก (ส านักท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,2020) 
 จากวิกฤตการระบาดของไวรัส covid-19 ประเทศเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพใน
การรับมือกับไวรัส covid-19 แม้จะเปรียบเทียบกับประเทศตัวอย่างที่น่ายกย่องอ่ืน ๆ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ , 
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไต้หวัน แต่ประเทศเวียดนามมีจ านวนผู้ป่วยน้อยกว่า  ซึ่งประเทศเวียดนามมี
ประชากรมากกว่า 97 ล้านคน แต่กลับมีผู้ติดเชื้อสะสมเพียงแค่ 747 คน ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  
2020 (John Hopkins University,2020) จะเห็นได้ว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการรับมือกับโรค
ระบาด covid-19ได้ดี ได้รับการยกย่องและชื ่นชมจากหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นประเทศตัวอย่างของ
มาตรการการรับมือที่ดี ซึ่งIMF(กองทุนการเงินระหว่างประเทศ) มองว่าเวียดนามเรียนรู้จากการระบาดของโรค 
SARS ในปี 2003 ว่าประเทศควรให้ความส าคัญกับสุขภาพของประชาชนก่อนที่จะมากังวลเรื่องเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้การจัดการกับสถานการณ์ของเวียดนามเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากที่
ประเทศจีนได้มีการรายงานต่อองค์การอนามัยโลก ในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ว่ามีการระบาดของโรคไม่ทราบ
ชื่อในเมืองอู่ฮั่น และ 21 วันหลังจากนั้น (วันที่ 21 มกราคม 2020) กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามก็ได้
เริ่มท าการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และออกแนวทางการป้องกัน และตรวจสอบโรค มีการ
จัดท าแผนรับมือกับการระบาดของ covid-19 น าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการการป้องกันโรคระบาดแห่งชาติ
ขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม 2020 (BBC NEWS,2020 :ออนไลน์) จากการด าเนินการที่รวดเร็วของเวียดนาม
ท าให้ให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายสามารถประสานงานและด าเนินการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้
รัฐบาลสื่อสารกับประชาชนได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และสิ่งที่ส าคัญคือความร่วมมือของประชาชนใน
ประเทศเวียดนามที่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลของตน และด าเนินกิจกรรมต่างๆตามที่รัฐบาลได้ก าหนดเอาไว้ 
ส่งผลให้มีศักยภาพในการรับมือ 
 จากปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 
ในด้านการจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศเวียดนาม ว่าเพราะเหตุใดสถิติการติดเชื้อในเวี ยดนามถึงมี
จ านวนต ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั้งๆที่ประเทศเวียดนามก็มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ปัจจัยใดที่
เอื ้อต่อการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  covid-19 จากความน่าสนใจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใคร่ศึกษา 
“ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-19” ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการ
ควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม 
 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบาย
ของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตการศึกษาด้านเวลา ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2020 ถึงเดือน
มกราคม ค.ศ.2021 
 2. ขอบเขตการศึกษาด้านเนื ้อหา ผู ้ว ิจัยมุ่งศึกษาแนวทางนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้าน
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส covid-19 และศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกัน
ตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม 
รวมถึงวิเคราะห์จ านวนสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศเวียดนาม  
 3. ขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูลเฉพาะเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงนโยบายในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมโรค
ระบาดของประเทศเวียดนาม  
 2. ท าให้ทราบถึงบทบาทการท างานของรัฐบาลเวียดนามในการรับมือกับไวรัส covid-19 
 3. ท าให้ทราบถึงผลกระทบและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศเวียดนาม อันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัส covid-19 
 4. รัฐบาลไทยสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดการด้านสาธารณสุขในการ
ควบคุมโรคระบาดของไวรัส covid-19 ได้  
 

 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆเพ่ือประกอบการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 2.1 นิยามความหมายและลักษณะของเชื้อไวรัส 

 2.2 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

 2.3 นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาดในประเทศเวียดนาม 

 2.4 แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.1 นิยำมควำมหมำยและลักษณะของเชื้อไวรัส 

 วิทยำไวรัส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่ม
อาการทางเดินทางหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) เป็นไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรงสายพันธุ์ใหม่  เชื้อไวรัสชนิดนี้มีสารพันธุกรรมเป็น RNA มีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบไป
ด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรต ไขมันเป็นปุ่มๆ ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส  กล่าวได้ว่าเป็นเชื้อไวรัสที่
มีหนามอยู่รอบตัว จึงสามารถเกาะตัวอยู่ในอวัยวะที่เป็นเป้าหมายของเชื้อไวรัสได้  

 
ภาพที่ 1 เชื้อไวรัสโคโรนา 

ที่มา : https://www.voathai.com/p/7243.html (2020) 

 



5 
 

 ซึ่งค้นพบครั้งแรกจากผู้ป่วยโรคปอดบวมสามคนซึ่งเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์อาการป่วยทางเดินหายใจ
เฉียบพลันในอู่ฮั ่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน SARS-CoV-2  ไวรัสชนิดนี้จะเติบโตและแข็งแรงได้ดีในที่ที่มี
อากาศเย็นและร่างกายมนุษย์ เมื่ออยู่นอกร่างกายมนุษย์ ไวรัสจะตายลง ไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ทั้งใน
คนและสัตว์ เนื่องจากตัวไวรัสมีสารพันธุกรรม RNA ซึ่งมีโอกาสกลายพันธุ์สูง สามารถติดเชื้อข้ามสปีชีส์กันได้ 
โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตัวของสัตว์อย่างหนาแน่น เช่น ตลาดค้าสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น ต้นตอการแพร่
ระบาดของโรคก็อาจจะมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข 
กระต่าย หนู อูฐ รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู เป็นต้น 

 ระบำดวิทยำ เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ covid-19 สามารถติดเชื้อได้ในนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในคน
สามารถพบผู้ติดเชื้อได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตอบอุ่น มักพบเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ 
การติดเชื้อไวรัสนี้อาจท าให้เกิดอาการในระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ถึงร้อยละ 35 และอาจมีอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ในบางครั้งก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

 กำรแพร่เชื้อ เชื้อไวรัสชนิดนี้จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่ง เช่น น ้ามูก 
น ้าลาย หรืออุจจาระ ดังนั้น การแพร่เชื้อของไวรัส covid-19นี้ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็อาจได้รับเชื้อผ่านการสูดดม
ละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือหากอยู่ใกล้
ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการ
ไอ จาม รดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละออง
ขนาดเล็กได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังอาจแพร่เชื้อโดยการสัมผัสได้ เช่น การจับของใช้สาธารณะร่วมกันแล้วมา
สัมผัสเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น 

 
ภาพที่ 2 การแพร่เชื้อ 1 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=L9_1bi70pH0 (2020) 
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ภาพที่ 3 การแพร่เชื้อ 2 

ที่มา : https://covid19.thaipbs.or.th/infographic/?alb (2020) 

 

 พยำธิวิทยำ ผู ้ที ่ติดเชื้อไวรัส covid-19 จะได้รับผลกระทบจากอาการหายใจล าบากเฉียบพลัน 
(ARDS) โดยมีลักษณะทางพยาธิคล้ายกับการติดเชื้อไวรัสที่ก่อโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส(MERS) อาจ
พบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ โรคปอดบวม ภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจล้มเหลว 
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดด า นอกจากนี้ ยังพบลิมโฟ
พีเนีย (lymphopenia) หรือภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (lymphocyte) ในเม็ดเลือดน้อยกว่า 1,500 
เซลล์ต่อ 1 ลูกบากศ์มิลลิเมตร ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยไวรัส และอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความรุนแรงของโรคและอาจน าไปสู่การเสียชีวิต 

 กำรป้องกันกำรติดเชื้อ  

- ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ส าหรับผู้ที่ป่วยด้วยอาการไข้หวัด ไอ และมีน ้ามูก และผู้ที่ไม่ป่วยให้
สวมหน้ากากผ้า เพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่ผ่านทางลมหายใจ 

- หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบ เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่ไปยังสัตว์ได้ ดังนั้น การรับประทานอาหาร
ที่สุกและถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อของ covid-19 ได้  

- ล้างมือด้วยการฟอกสบู่ เพ่ือขจัดเหงื่อ ไขมันที่ออกมาตามธรรมชาติ และสิ่งสกปรกต่างๆ ด้วยสบู่ก้อนหรือสบู่
เหลว โดยใช้เวลาในการฟอกมือ 15 -20 วินาทีโดยประมาณ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% 

- ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ หรือ จาม 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 

- ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก  
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- ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตา แก้วน ้า จาน ชาม ช้อนส้อม เป็นต้น ควรแยกไว้เป็นของ
ส่วนบุคคล โดยเฉพาะการดื่มหรือดูดน ้าจากภาชนะเดียวกัน เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ใดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ที่จะติดเชื้อไวรัส 

- สังเกตคนรอบตัวและระมัดระวังตัวเอง 

- หากมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ และไข้สูง ให้รีบไปพบ
แพทย์ทันท ี

- ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ covid-19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย 
หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา 

 
ภาพที่ 4 การป้องกัน 

ที่มา : https://www.kingcounty.gov/depts/health/covid-19/languages/thai.aspx (2020) 
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 กำรรักษำ การรักษาปัจจุบันเป็นการบ าบัดประคับประคอง ซึ่งอาจรวมถึงการให้สารน ้า การรักษา
ด้วยออกซิเจน และประคับประคองอวัยวะส าคัญอื่นที่ได้รับผลกระทบ มีการใช้เครื่องช่วยพยุงการท างานของ
หัวใจและปอด (ECMO) เพ่ือรักษาทางเดินหายใจล้มเหลว แต่การรักษาแบบประคับประคองอาจมีประโยชน์ใน
ผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงในการติดเชื้อระยะต้นเท่านั้น  

 กรณีอาการไม่รุนแรง คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคcovid-19 จะมีอาการหลัก ๆ ได้แก่ ไอและเป็นไข้ แต่ก็
อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยร่างกาย เหนื่อยล้า เจ็บคอ และก็ปวดหัว การรักษาอาการเหล่านี้การนอนพัก ทานน ้า
เยอะ ๆ และกินยาแก้ปวด เช่น พาราเซตามอล คนที่มีอาการเพียงเล็กน้อยน่าจะกลับมาหายดีได้อย่างเร็ววัน 
ไข้ควรจะลดภายในหนึ่งสัปดาห์ แต่ก็อาจจะยังไอต่อ องค์การอนามัยโลกวิเคราะห์ข้อมูลผู้ติดเชื้อจากจีนและ
ได้ผลสรุปว่า โดยเฉลี่ยแล้ว ต้องใช้เวลาราว 2 สัปดาห์กว่าคนไข้จะกลับมาหายดี 

 กรณีอาการหนัก ความรุนแรงของอาการมักจะเกิดข้ึนราว 7-10 วันหลังจากติดเชื้อ ความเปลี่ยนแปลง
ในระยะนี้อาจจะฉับพลันได้ เริ่มหายใจล าบาก ปอดมีอาการอักเสบ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันร่างกายพยายามจะ
สู้กับไวรัส จนกลายเป็นต่อสู้มากเกินไป ส่งผลให้ร่างกายได้รับความเสียหาย คนไข้บางคนต้องเข้าโรงพยาบาล
เพื่อเข้ารับการช่วยเหลือเรื่องออกซิเจน อาจต้องใช้เวลาถึง 8 สัปดาห์กว่าจะกลับมาหายดี และคนไข้ก็จะยัง
รู้สึกเหนื่อยล้าอยู่ 

 
ภาพที่ 5 ผู้ป่วยอาการหนัก 

 ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52331937 (2020) 

 กรณีต้องเข้าห้องไอซียู องค์การอนามัยโลกประเมินว่า 1 ใน 20 ของผู้ติดเชื้อต้องเข้ารักษาในแผนก
ผู้ป่วยหนัก อาจต้องใช้ยาสลบและเครื่องช่วยหายใจ คนไข้ห้องผู้ป่วยหนัก ไม่ว่าจะป่วยจากอะไรก็ตาม ต้องใช้
เวลานานกว่าจะหายดีได้ ต้องย้ายไปพักในห้องผู้ป่วยธรรมดาก่อนจะกลับบ้านได้ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้
เวลาราว 12-18 เดือนกว่าคนไข้จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ การต้องนอนบนเตียงโรงพยาบาลนาน ๆ ท าให้
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คนไข้สูญเสียกล้ามเนื้อ คนไข้จะอ่อนแอ ต้องใช้เวลาสร้างกล้ามเนื้อ บางคนถึงขั้นต้องท ากายภาพบ าบัดเพ่ือให้
กลับมาเดินได้อีกครั้ง นอกจากนี้ สิ่งที่ร่างกายต้องเผชิญในห้องผู้ป่วยหนัก อาจจะท าให้เกิดอาการเพ้อคลั่งและ
อาการทางจิตได้ด้วย 

 

 
ภาพที่ 6 ผู้ป่วยในกรณีเข้าห้องไอซียูที่ก าลังท ากายภาพบ าบัด 

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52338164 (2020) 

 

 
ภาพที่ 7 ผู้ป่วยทีอ่าจได้รับผลข้างเคียงจากยาท าให้ผิวหนังเปลี่ยนสี 

ที่มา : https://covid-19.kapook.com/view224655.html (2020) 

https://covid-19.kapook.com/view224655.html
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ภาพที่ 8 ทีมแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ 

 ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52331937 (2020) 

 

2.2 ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ 

  ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั ้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีอาณาเขตติดกับอ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้
ประเทศจีน ลาว และกัมพูชา 

 

 ภาพที ่9 แผนที่ประเทศเวียดนาม 

ที่มา :  http://www.nan.mcu.ac.th/aec/index.php/aec-group/vietnam (2020) 

http://www.nan.mcu.ac.th/aec/index.php/aec-group/vietnam
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 เวียดนาม มีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน เป็นระยะทาง 1,281 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดกับทะเลจีนใต้ 

ทิศตะวันตก ติดกับประเทศลาว เป็นระยะทาง 2,130 กิโลเมตร และประเทศกัมพูชา เป็นระยะทาง 1,228 
กิโลเมตรและอ่าวไทย 

ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้ 

 ประเทศเวียดนามมีลักษณะเป็นแนวยาว โดยมีความยาวจากเหนือจรดใต้1,650 กิโลเมตร ขนานไป
ตามแนวยาวของคาบสมุทรอินโดจีน มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเปิด
โล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ท าให้มีโอกาสรับลมมรสุม และพายุหมุนเขตร้อน จึงมี
ฝนตกชุกในฤดูหนาว โดยฝนจะตกตลอดปี เนื ่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความชื้นประมาณ ร้อยละ 84 ตลอดป ีและมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 5 - 37 องศาเซลเซียส 

 เวียดนามมีประชากรมากกว่า 90 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของ
โลก และเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเวียดนาม
มีเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองที่มีความส าคัญของประเทศอยู่หลายเมือง เช่น ฮานอย ญาจาง โฮจิมินห์ ดานัง เป็นต้น 

 ดำนัง ดานังเป็นเมืองท่าที่ส าคัญของเวียดนามกลางตอนใต้และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของ
เวียดนาม จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ซึ่งเมืองดานังได้เติบโตอย่างรวดเร็วทั้ง
ขนาดและความส าคัญ ปัจจุบันดานังเป็นเมืองส าคัญด้านการท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรมอันดับต้นๆของ
ประเทศ ดานังเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการหลั่งไหลของการลงทุนทั้งในด้านของภาคอุตสาหกรรม
และภาคการบริการเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด เกิดการดึงนักลงทุนจากทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
จีน และชาติจากยุโรป เข้ามาร่วมกันท าธุรกิจ 

 ลักษณะที่ตั้งของเมืองดานัง ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ทิศตะวันตก
และทิศใต้ติดกับจังหวัดกว๋างนาม ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ 764 
กิโลเมตร และห่างจากเมืองโฮจิมินห์ไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร 

2.3 นโยบำยของรัฐบำลในกำรควบคุมโรคระบำดในประเทศเวียดนำม  

 กนกพร สังวรประเสริฐ (2005) ได้ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศ โลกาภิบาล กับโรค
ระบาดในยุคโลกาภิวัฒน์: ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) ผลการศึกษาพบว่า เวียดนาม
เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคซาร์ส แต่ประเทศเวียดนามก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่ง
ในประเทศที่มีความสามารถในการควบคุมโรคระบาดได้ดีที่สุด โดยเป็นประเทศแรกสุดที่ได้รับการถอนชื่อออก
จากบัญชีรายชื่อพื้นที่ที่มีการระบาดจากองค์กรอนามัยโลก โดยหลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคซาร์สภาย
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ในประเทศ รัฐบาลเวียดนามก็ได้เข้มงวดในการออกมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศ 
โดยรัฐบาลได้ออกกฎให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางผ่านประเทศเวียดนามจะต้องแสดงเอกสา รรับรองการ
ตรวจสุขภาพก่อน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าในบรรดาประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดนั้น เวียดนามถือ
เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจาก ประเทศเวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุด 
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อซาร์สในประเทศเวียดนามท้ังสิ้น 63 ราย และเสียชีวิต 5 ราย 

 Parichat Chk (2020) กล่าวว่า มาตรการส าคัญที่เวียดนามให้ความส าคัญคือ การควบคุมโรค  สิ่ง
ส าคัญที่จ าเป็นต้องทราบคือ ใครที่อาจจะติดโรคcovid-19 บ้าง ใครที่เพิ่งกลับจากพื้นที่โรคระบาด และต้อง
ตรวจผู้คนเหล่านั้นอย่างทันที ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ ใครที่เกษียณไปแล้ว จะต้องมีหน้าที่ดูแลผู้สูงวัย 
ส่วนนักศึกษาแพทย์ต้องเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครด้วย นอกจากนี้ ยังมีค าสั่งให้ชาวเวียดนามที่เพิ่งกลับจาก
ต่างประเทศต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน รัฐบาลเวียดนามยังสั่งระงับทุกเที่ยวบินที่มาจากจีน ตั้งแต่ 1 
กุมภาพันธ์ 2020 เป็นต้นมา และสั่งปิดโรงเรียนทั้งในเมืองฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุด
ของเวียดนาม 

 จส.100 (2020) กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ได้ออกมาตรการทางสาธารณสุขซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่ว
ประเทศ ดังนี้ 

 1. ผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น เครื่องบิน รถไฟ เรือ และรถประจ าทาง ต้องสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 

 2. ผู้ประกอบการขนส่งทุกราย ต้องติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ าจุดต่างๆ อ านวยความสะดวก
ให้ผู้โดยสารและพนักงานใช้ท าความสะอาดมือ ก าชับพนักงานประจ ารถให้เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท 
แทนที่จะปิดกระจกหน้าต่างรถและเปิดเครื่องปรับอากาศ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อของเวียดนาม ระบุ
ว่า จากประสบการณ์ในการรักษาผู ้ป่วย covid-19 พบว่าเชื้อไวรัสจะลดความสามารถในการแพร่เชื ้อใน
สถานที่ที่มีอากาศร้อน และสถานที่ซึ่งมีอากาศถ่ายเท 

 3. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคน 

 BBC THAI (2020) เมื่อมีข่าวเรื่องการพบเชื้อไวรัสcovid-19 ประเทศเวียดนามก็ได้ด าเนินการรับมือ
กับการระบาดอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ยังคงตั้งตัวไม่ทัน เวียดนามได้ปิดพรมแดนตั้งแต่ต้นเดือน 
มี.ค. ไม่ให้คนเดินทางเข้ามายกเว้นพลเมืองของเวียดนามที่เดินทางกลับประเทศ และได้ให้มีการกักตัวและ
ตรวจหาเชื้อทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ในสถานที่ของรัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี้ ยังมีการแกะ
รอยการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อและตรวจหาเชื้อทั่วประเทศอีกด้วย 
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ภาพที ่10 รถบัสมารับตัวผู้ที่เพ่ิงเดินทางเข้าประเทศไปส่งที่ศูนย์กักตัว 

 ที่มา :  https://www.bbc.com/thai/international-52700352 (2020) 

 
ภาพที ่11 Gavin Wheeldon อยู่ในเขตกักกันของรัฐบาลในฮานอย 

ที่มา :  https://southeastasiaglobe.com (2020) 
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ภาพที ่12 ลักษณะห้องน ้าในศูนย์กักกัน 

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52700352 (2020) 

 

 
ภาพที ่13 ครอบครัวชาวเวียดนามรอเข้ารับการตรวจหาเชื้อcovid-19 ที่ศูนย์ตรวจในกรุงฮานอย 

ที่มา :  https://www.bbc.com/thai/international-53720594 (2020) 

 isranews (2020) ในช่วงการระบาดในระยะแรกๆที่มาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม
ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจีนได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มาจากประเทศจีน จึงได้มีการด าเนิน
นโยบายอย่างรวดเร็วในการควบคุมชายแดน  จากนั้นในช่วงปลายเดือนมกราคม2020 ประเทศเวียดนามได้สั่ง
ให้มีการปิดโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ทางการได้ด าเนินการติดตามหาผู้ติดเชื้อ อีกทั้งประเทศเวียดนามซึ่งมี
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มลภาวะทางอากาศค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ก็ท าให้ประชาชนค่อนข้างให้ความส าคัญกับการใส่หน้ากาก โดยเฉพาะ
กับการป้องกันอนุภาคของไวรัสที่จะลอยมาในอากาศ  ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อจากต่างประเทศนั้น 
เวียดนามก็ค่อนข้างท าได้รวดเร็วและเด็ดขาด โดยในเดือนมีนาคม 2020 หลังจากพบกรณีที่มีผู้หญิงซึ่งติดเชื้อ
โควิด 19 กลับมาจากงานแฟชั่นโชว์ในทวีปยุโรป ทางการเวียดนามก็มีค าสั่งให้ยุติเที่ยวบินระหว่างประเทศ
เกือบจะท้ังหมดลงทันที และประชาชนชาวเวียดนามท่ีจะกลับประเทศก็จะต้องผ่านกระบวนการกักตัวในสถาน
กักตัวของทางรัฐบาล 

 THE CORONAVIRUS PANDAMICZ (2020) แม้เวียดนามจะมีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน แต่เวียดนาม
ก็สามารถกักกันโรค และป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายได้ตั้งแต่เริ่มต้น นับว่าเป็นประเทศที่จ านวนผู้ติดเชื้อ
น้อย Dr. Kidong Park ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจ าเวียดนาม (เริ่มประจ าเวียดนามตั้งแต่ 1 กันยายน 
2017 เขาเข้าร ่วมงานองค์การอนามัยโลกคร ั ้งแรกในปี 2006 ภายใต้โครงการ Global Influenza 
Programme) Dr. Park กล่าวว่า เวียดนามรับมือกับโรคระบาดcovid- 19 ตั้งแต่ที่เริ่มระบาดระยะแรกๆ ใน
ระดับเชิงรุก ประเมินความเสี่ยงเป็นอันดับแรกและลงมือท าตั้งแต่มกราคม 2020  

 
ภาพที ่14 Dr. Kidong Pak ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจ าเวียดนาม 

ที่มา :  https://brandinside.asia/the-reason-why-vietnam-containment-covid-19-success/ (2020) 

 หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อในจีน สิ่งแรก ที่เวียดนามท า คือ การกักกันโรคหรือการแยกคนป่วยออกจากคน
ไม่ป่วย รวมถึงแยกคนที่สงสัยว่าน่าจะติดเชื้อให้อยู่ล าพังก่อน ใครก็ตามที่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับคนป่วยก็จะต้อง
ถูกแยกตัวออกมาเช่นกัน จากนั้น รัฐบาลเวียดนามก็รับมือกับโรคระบาด ด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการแห่งชาติ
ในการป้องกันและควบคุมcovid-19 มีนโยบายสั่งปิดโรงเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 เริ่มกักกันโรค 16 
มีนาคม 2020 ผู้ใดที่มาจากประเทศท่ีมีการระบาดของเชื้อ จะต้องถูกกักกันในค่ายทหาร และระงับเที่ยวบินใน
ประเทศ รถไฟ รถบัส มีการกักกันโรคแทบทุกจังหวัด และเวียดนามเริ่มใช้มาตรการ lockdwon ตั้งแต่ 1 
เมษายน 2020 หลังซาร์สระบาดในจีนตั้งแต่ปี 2003 เวียดนามเป็นชาติแรกที่ติดเชื้อซาร์สและก็เป็นชาติแรก
เช่นกันที่ WHO ระบุว่าสามารถกักกันโรคได้ ทั้งนี้ Nguyen Huy Nga ผู้อ านวยการฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกัน 
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กระทรวงสาธารณสุข เวียดนาม ระบุว่า เวียดนามมีจ านวนคนติดเชื้อที่เป็นผู้สูงวัยเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยมีน้อย 
และทางเวียดนามก็มีสิ ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในการให้ความดูแลรักษาผู้ป่วย 
นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการรักษาโรคระบาด เช่น ซาร์ส มาก่อนด้วย และยังมีมาตรการที่เข้มงวดและ
ส าคัญ คือ หากผู้ใดไม่ใส่หน้ากากและถูกพบว่าติดเชื้อจะถูกจ าคุก 12 ปี 

 

 
ภาพที ่15 ประชาชนเวียดนามสวมใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรการของรัฐบาล 

ที่มา :  https://apecthai.com/2020/08/01/42787/ (2020) 

 
ภาพที ่16 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากดานัง เข้ารับการตรวจหาโควิด-19 ในกรงุฮานอย 

ที่มา :  https://www.bbc.com/thai/international-53720594 (2020) 
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ภาพที ่17 โรงพยาบาลสนามถูกตั้งขึ้นภายในศูนย์กีฬาในเมืองดานัง 

ที่มา :  https://www.bbc.com/thai/international-53720594 (2020) 

 

2.4 แนวคิดและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 2.4.1 แนวคิดเรื่องกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อ 

  ประวิทย์ สุนทรสีมะ และนราพร พิชัยณรงค์ (2531)  ได้จ าแนกปัจจัยของกระบวนการที่จะ
ก่อให้เกิดการติดเชื้อของโรคระบาดหรือโรคติดต่อ 6 ประการ ดังนี้ 

1. สาเหตุของโรคหรือสิ่งที่ท าให้เกิดโรค  

 การติดเชื้อ หมายถึง การที่ตัวเชื้อโรคแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งตัวเชื้อโรคที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายนั้น
คือสาเหตุที่ท าให้เกิดโรค เมื่อเชื้อโรคได้เข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วจะเพิ่มจ านวนและท าความเสื่อมโทรมต่อ
ร่างกาย ในผู้ป่วยบางราย เมื่อตัวเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้ว พลังของการติดเชื้อเท่ากับพลังของค วาม
ต้านทานของร่างกาย ท าให้ไม่แสดงอาการของโรคออกมา ซึ่งเรียกสถานการณ์เช่นนี้ว่า การติดเชื้อเชิงไม่
ปรากฏอาการของโรค 

2. แหล่งเก็บเชื้อหรือแหล่งแพร่สิ ่งที่ท าให้เกิดโรค นักวิทยาการระบาดได้แบ่งแหล่งเก็บเชื้อออกเป็นหลาย
ประเภท ดังนี้  

 - แหล่งเก็บเชื้อที่เป็นมนุษย์ มนุษย์เป็นแหล่งเก็บเชื้อที่ส าคัญที่สุด และแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 (1) กลุ่มรายป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อและมีอาการแสดง
ของโรคอย่างเด่นชัด เมื่อผู้ป่วยมีอาการเรื้อรังอยู่เป็นระยะเวลานานๆ ตัวเชื้อโรคก็จะหาหนทางออกจาก
ร่างกายของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ ฉะนั้นจะเป็นการแพร่เชื้อไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดได้  
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 (2) กลุ่มรายป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่แสดงลักษณะทางด้านเวชกรรมไม่เด่นชัด ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยด้วยโรค
ติดเชื้อและมีอาการป่วยไม่รุนแรง ซึ่งการไม่แสดงอาการป่วยท าให้ผู้ป่วยไม่ได้วนใจและไม่ไปพบแพทย์ ท าการ
รักษา หรือแพทย์มองข้ามไปเนื่องจากไม่พบอาการหรืออาการแสดงไม่เด่นชัดของโรค ซึ่งความรุนแรงของการ
แพร่เชื้อจะไม่รุนแรงมาก กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้สามารถด าเนินชีวิตได้ปรกติ สามารถไปไหนมาไหนได้ ฉะนั้นย่อมมี
โอกาสที่จะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้ 

 (3) กลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะของโรค กลุ่มบุคคลที่จัดอยู่ในประเภทนี้ จะมีการติดเชื้ออยู่ในระดับที่อ่อน
ที่สุด ซึ่งแพทย์จะไม่ทราบสภาพการเจ็บป่วยของบุคคลกลุ่มนี้ เพราะบุคคลกลุ่มนี้จะไม่แสดงอาการของโรค
ออกมาให้เห็น เว้นแต่จะใช้วิธีการชันสูตรโรคจึงจะทราบได้ว่ามีการติดเชื้อ เช่น การตรวจเลือก การตรวจ
เสมหะ ฯลฯ) ดังนั้น กลุ่มบุคคลนี้จะสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ปรกติ สามารถไปที่ต่างๆได้ และมีโอกาส
แพร่เชื ้อได้เช่นเดียวกับกลุ่มรายป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่แสดงลักษณะทางด้านเวชกรรมไม่เด่นชัด สามารถ
แบ่งกลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะของโรคออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  (3.1) กลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะของโรคชนิดที่หายจากโรคติดเชื้อแล้ว กลุ่มบุคคลนี้เมื่อหายจาก
การเป็นโรคติดเชื้อแล้ว  จะยังเก็บตัวเชื้อโรคไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเวลานานหรือสั้นก็ได้ไม่แน่นอน 

  (3.2) กลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะของโรคติดเชื้อชนิดถาวร กลุ่มบุคคลประเภทนี้จะเก็บตัวเชื้อโรค
ไว้ได้เป็นระยะเวลานานมาก อาจสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตของผู้ที่เป็นพาหะได้ 

  (3.3) กลุ่มบุคคลที่เป็นพาหะของโรคชนิดชั่วคราว กลุ่มบุคคลประเภทนี้ไม่เคยมีประวัติว่าเป็น
โรคติดเชื้อเลย แต่สามารถเก็บตัวเชื้อไว้ได้ในเวลาสั้นๆ 

 - แหล่งเก็บเชื้อที่เป็นสัตว์ เป็นแหล่งเก็บเชื้อที่มีความส าคัญ ซึ่งสามารถที่จะแพร่เชื้อไปยังมนุษย์ได้ 
สัตว์จ าพวกที่เป็นแหล่งเก็บเชื้อ ได้แก่สัตว์จ าพวกสัตว์เลี้ยงและสัตว์จ าพวกแทะที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ จึงมี
โอกาสที่จะแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได หรือสัตว์จ าพวกแมลง สัตว์ปีก ที่เป็นตัวเชื่อมการติดโรคจากสัตว์ไปยังมนุษย์ได้ 

3. วิธีการที่ตัวเชื้อโรคออกจากแหล่งเก็บเชื้อ หนทางที่ตัวเชื้อโรคออกจากแกล่งที่เก็บเชื้อ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่
ตัวเชื้อโรคไปเจริญเติบโตภายในร่างกาย ซึ่งนักวิทยาการระบาดแบ่งทางออกของเชื้อโรคออกเป็นดังนี้ 

 - ระบบทางเดินหายใจ ที่ทางออกของตัวเชื้อโรคที่ออกได้ง่าย และอันตรายมากที่สุด จามปรกติของ
ทางเดินหายใจจะมีความชุ่มชื้น ลมหายใจที่ออกมาจะเป็นละอองที่เปียกชื้นในขนาดต่างกัน เมื่อมีการติดเชื้อ
เกิดขึ้นที่ทางเดินหายใจ จะมีการหลั่งน ้ามูกออกมามากขึ้น ดังนั้น ลมหายใจที่ออกมาย่อมมีละอองน ้ามากขึ้น 
และย่อมมีตัวเชื้อโรคติดมากับละอองหายใจที่พ่นออกมาด้วย ซึ่งจะเป็นการควบคุมและป้องกันที่ยากมากกว่า
การควบคุมโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากตัวเชื้อโรคซึ่งออกจากร่างกายโดยทางอ่ืน 

 - ระบบทางเดินอาหาร โดยตัวเชื้อโรคจะออกมาทางอุจจาระ การอาเจียน  หากมีการก าจัดอุจจาระที่
ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมตัวเชื้อโรคที่ออกมาโดยทางนี้ก็จะท าได้โดยง่าย 
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 - ระบบทางเดินปัสสาวะ ทางออกของตัวเชื้อโรคโดยทางนี้จะมีตัวเชื้อโรคออกมาน้อยกว่าทางอุจจาระ 
หากมีการก าจัดปัสสาวะที่ถูกต้องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมตัวเชื้อโรคที่ออกมาโดยทางนี้ก็จะท า
ได้โดยง่าย 

 - บาดแผล เมื่อมีการติดเชื้อที่เกิดข้ึนร่วมกับการมีบาดแผล มีหนอง หรือน ้าเหลืองไหลออจากบาดแผล 
ตัวเชื้อโรคก็จะหาทางออกจากแหล่งที่เก็บได้โดยง่ายเมื่อมีบาดแผลขึ้น  

 - ทางออกโดยวิธีแคน-นิค ทางออกของตัวเชื้อโรคโดยกระบวนการนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากแหล่งเก็บเชื้อ
หรือเกิดจากตัวเชื้อโรคเอง แต่มีพลังจากภายนอกมาบีบบังคับเนื้อเยื่อของแหล่งที่เก็บเชื้อ เมื่อแมลงไปกัดผู้อื่น
ก็จะปล่อยตัวเชื้อโรคให้แก่ผู้นั้นด้วย เช่น มีไข้แต่ไม่แพร่เชื้อไปยังผู้อื่น เนื่องจากไม่มีทางออกของตัวเชื้อโรค 
เว้นแต่จะมียุงไปดูดเลือดผู้ที่ป่วย แล้วไปกัดปล่อยตัวเชื้อโรคให้แก่ผู้อื่น 

4. ระยะเวลาของการติดโรค 

 ระยะเวลาที่ตัวเชื้อโรคออกจากแหล่งเก็บเชื้อ และไปติดต่อยังผู้อ่ืนจะแตกต่างออกไปตามชนิดของโรค 
บางโรคจะมีระยะเวลาของการติดโรคสั ้นประมาณ 2-3 วัน แต่บางโรคอาจจะนานนับปี โดยทั ่วไปแล้ว
ระยะเวลาของการติดโรคจะผันแปรกลับกันกับความสามารถของการติดโรค เช่น ไข้หัด ซึ่งมีการติดโรคได้ง่าย
แต่จะมีระยะเวลาของการติดโรคที่สั้นมาก ส่วนโรคเรื้อนนั้นจะมีโอกาสที่จะติดโรคได้ยาก จึงมีระยะเวลาของ
การติดโรคที่นานมาก ความสัมพันธ์ที่กลับกันเช่นนี้เป็นเพราะความจ าเป็นทางด้านชีววิทยาของตัวเชื้อโรคที่จะ
พยายามด ารงชีวิตอยู่ให้ได้เม่ือออกจากแหล่งเก็บเชื้อ 

5. การน าการติดเชื้อจากแหล่งติดเชื้อไปยังบุคคลอ่ืน  

 ภายหลังตัวเชื้อโรคออกจากแหล่งเก็บเชื้อแล้ว ตัวเชื้อโรคสามารถจะท าให้เกิดการติดเชื้อขึ้นใหม่ได้อีก
ก็ต่อเมื่อตัวเชื้อสามารถหาหนทางเข้าไปในภายในร่างกายของบุคคลใหม่ได้ การแพร่น าตัวเชื้อโรคไปนี้ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

 (1) การน าการติดเชื้อไปโดยตรง การน าการติดเชื้อไปโดยตรงจะน าไปได้ง่ายและปรากฏให้ทราบได้
เด่นชัด ตัวเชื้อโรคจะผ่านจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยไม่มีอะไรขวางกั้น ได้แก่ การอยู่ใกล้ชิดกันโดย
ไม่จ าเป็นจะต้องมีการสัมผัสทางร่างกาย เช่น การหายใจ ซึ่งการระบาดของโรคติดเชื้อด้วยระบบทางเดิน
หายใจจะน าตัวเชื้อโรคออกมาและไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็จัดว่าเป็นการน าการติดเชื้อไปโดยตรง หรือการ
แพร่ระบาดจากการมีเพศสัมพันธ์ 

 (2) การน าการติดเชื้อไปโดยทางอ้อม หมายถึง การน าการติดเชื้อโดยไม่ต้องมีความใกล้ชิดระหว่าง
แหล่งที่เก็บเชื้อและบุคคลใหม่ การที่จะให้มีการน าการติดเชื้อไปโดยทางอ้อมได้จ าเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับ ตัวเชื้อ
โรคสามารถจะด ารงชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้ช่วยระยะเวลาหนึ่ง และจะต้องมีพาหะซึ่งจะเป็นตัวน าตัวเชื้อ
โรคจากท่ีหนึ่งไปยังที่อื่นๆ เช่น เชื้อโรคบางชนิดสามารถมีชิตอยู่ภายนอกร่างกายมนุษย์ได้และถ้ามีสิ่งแวดล้อม
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ที่ชื้นมากพอ ไม่มีสภาพที่เป็นกรดมากเกินไป ตัวเชื้อโรคก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ และยังสามารถเพิ่ม
จ านวนได้อีก 

6. การแบ่งชนิดของพาหะของการน าการติดเชื้อ สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ 

 (1) พาหะของการน าการติดเชื้อที่เป็นสิงมีชีวิต ได้แก่ พวกแมลง ซึ่งพวกแมลงจะสามารถน าการติด
เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้ พวกแมลงเหล่านี้จะแสดงบทบาทสามประการด้วยกันเกี่ยวกับการน า
การติดเชื้อออกจากแหล่งที่เก็บเชื้อ คือ (1) น าการติดเชื้อออกจากแหล่งที่เก็บ (2) น าการติดเชื้อไปยังบุคคล
ใหม่ (3) ปล่อยตัวเชื้อโรคให้แก่บุคคลใหม่ด้วยการกัดหรือการดูด ส าหรับตัวแมลงเองเมื่อได้รับการติดเชื้อตัว
แมลงจะไม่เป็นอันตรายแต่มีการติดเชื้อบางอย่างที่ตัวแมลงเองจะมีอันตรายเมื่อแมลงมีการติดเชื้อของโรค
เหล่านี้ตัวแมลงเองก็จะตาย 

 (2) พาหะของการน าการติดเชื้อที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต จะรวมเอาสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตซึ่งปนเปื้อนกับตัวเชื้อ
โรคและน าตัวเชื้อโรคจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ตัวเชื้อโรคจะอาศัยอยู่และด ารงชีวิตอยู่ได้ในพาหะ
จ าพวกนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่งจึงจะมีการน าตัวเชื้อโรคไปได้ ช่วงเวลานี้จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของสิ่งของที่
เป็นพาหะของการน าการติดเชื้อ อย่างไรก็ดีโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับความชื้นและความพอเหมาะของ
สิ่งแวดล้อมที่จะท าให้ตัวเชื้อโรคมีชีวิตอยู่ได้นานในพาหะจ าพวกนี้ เช่น 

 - น ้า หากน ้าเกิดการปนเปื้อนก็จะเป็นพาหะที่ส าคัญในการแพรเชื้อไปได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
การติดเชื้อของโรคระบบทางเดินอาหาร 

 - นม เป็นอาหารที่มนุษย์ส่วนใหญ่เลือกบริโภค ฉะนั้นเมื่อมีการปนเปื้อนกับตัวเชื้อโรคจะก่อให้เกิดการ
ระบาดของโรคได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งนมยังเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดีตัวเชื้อโรคจึงสามารถเพิ่มพูนจ านวนได้
ภายในนม ท าให้ผู้บริโภคนมอาจได้รับเชื้อได้มากขึ้น 

 - อาหาร อาหารทุกชนิดสามารถเป็นพาหะของการน าตัวเชื้อโรคได้ และที่ส าคัญ หากอาหารที่ไม่ได้
ปรุงให้สุกหรืออาหารที่สุกๆดิบๆจะเป็นอาหารที่มีการปนเปื้อนตัวเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความชื้น
มากและมีสภาพเป็นกรดน้อย รวมทั้งถูกสัมผัสจากมือของผู้ประกอบอาหารด้วย จึงท าให้เกิดการปนเปื้อนกับ
ตัวเชื้อโรคได้ ซึ่งสามารถปนเปื้อนเชื้อโรคได้ใน 3 วิธี ได้แก่ (1) การปนเปื้อนกับตัวเชื้อโรคโดยตรงจากผู้ปรุง
อาหารที่เป็นโรค ซึ่งอาจจะปนเปื้อนจากมือของผู้ปรุงอาหารหรือจากสิ่งขับถ่ายจากทางเดินอาหารของผู้ปรุง
อาหารนั้น (2) อาหารที่มีการปนเปื้อนกับตัวเชื้อโรคจากแหล่งอาหารเอง เนื่องจากสัตว์เป็นโรค เช่น ไข้หวัดนก
, โรคทริคิโนซิส เป็นต้น (3) ปนเปื้อนกับตัวเชื้อโรคจากแหล่งอาหาร ขณะที่แหล่งอาหารก าลังเพะปลูกหรือ
ก าลังเลี้ยงอยู่ เช่น การอุจจาระเป็นปุ๋ยรดผัก หรือการเลี้ยงปลาด้วยอุจจาระ 

 - อากาศ อากาศเป็นพาหะที่ส าคัญของการน าตัวเชื้อโรคของโรคระบบทางเดินหายใจ ผลการศึกษา
พบว่า ละอองที่มนุษย์หายใจออกมานั้นไม่ได้หล่นลงสู่พื้นเลยทันทีแต่ยังคงลอยค้างอยู่ในอากาศและละออง
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เหล่านี้อาจจะมีตัวเชื้อโรค ซ ้ายังมีความชื้นอยู่บนละอองนี้ด้วย ท าให้ตัวเชื้อโรคโลกสามารถมีชีวิตอยู่ได้ใน
อากาศ อากาศจึงสามารถเป็นพาหะของการน าตัวเชื้อโรค 

 - สิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน หนังสือ ของเล่น กระดาษช าระ รวมทั้งธนบัตรที่จัดว่าเป็น
พาหะของการน าตัวเชื้อโรค เชื้อโรคสามารถติดไปกับสิ่งของได้แต่จะอาศัยอยู่ได้ไม่นาน เพราะจะถูกท าลาย
เสียก่อนโดยแสงแดดและความแห้ง 

   

 2.4.2 แนวคิดด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  

  ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2553) ได้อธิบายว่า การป้องกันโรค หมายถึง การด าเนินการต่อกระบวน
การเกิดโรคทุกระยะ ตั้งแต่การป้องกันไม่ให้มีโรคเกิดขึ้นหรือป้องกันไม่ให้มีความรุนแรงในกรณีที่มีโรคเกิดแล้ว
หรือป้องกันไม่ให้พิการหรือเสียชีวิต ส่วนการควบคุมโรค หมายถึงการจัดการโรคไม่ให้แพร่กระจายหรือระบาด 
พยายามท าให้โรคสงบโดยเร็ว บ่อยครั้งจึงมีการเรียนรวมกันเป็น การป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันโรค
ระบาดเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้ไม่เกิดโรค อีกท้ังยังประหยัดค่ารักษาพยาบาล ในการป้องกันนั้น สามารถป้องกัน
ได้ทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และป้องกันตามระยะเวลาคือ การป้องกันล่วงหน้า การ
ป้องกันในระยะเกิดโรค และการป้องกันระยะหลังเกิดโรค ส าหรับมาตรการ  

 กรมควบคุมโรค (2563) ได้อธิบายแนวทางการปฏิบัติด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าการป้องกันโรคระบาดนั้น ได้แก่ การก าจัดหรือลดสาเหตุการเกิด
โรค การยับยั้งการแพร่กระจาย และการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติด้านสุขวิทยาส่วน
บุคคล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ แนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 
เพ่ือป้องกันและลดการแพร่เชื้อ COVID-19ด้วยหลักการ 3 ล. “ลด เลี่ยง ดูแล” 

 1. ลดสัมผัส 

 - ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน ้า หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน ้า 
หรือหลังจากไอ จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราว
จับหรือราวบันได เป็นต้น 

 - ลดการปนเปื้อนและแพร่กระจายเชื้อโรค โดยเฉพาะเมื่อไอหรือจาม ควรใช้ผ้า หรือกระดาษทิชชูปิด
ปาก จมูก แล้วน้าไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด หากไม่มี ให้จามใส่ข้อศอก โดยยกแขนข้างใดข้าง หนึ่งมา จับไหล่
ตัวเองฝั่งตรงข้าม และยกมุมข้อศอกปิดปากและจมูกตนเองก่อน ไอ จามทุกครั้ง เมื่อเจ็บป่วยให้ใช้หน้ากาก
อนามัย 
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 2. เลี่ยงจุดเสี่ยง 

- หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและสตรีตั้งครรภ์
หากจ าเป็นให้ใส่หน้ากากตามความเหมาะสม เช่น หน้ากากผ้า 

- หลีกเลี่ยง หรืออยู่ห่างจากผู้ที่มีอาการไอ จาม และมีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ อย่างน้อย 1 
เมตร 

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น 

- ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคปอด และเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี ให้เลี ่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด ใน
ระยะเวลาสั้นที่สุด 

 3. ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม 

- ดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ออกก าลังกายสม ่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ 

- หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน 
และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

- รักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยการอยู่ที่บ้านหรือเลือกท างานที่บ้าน หากออกนอกบ้านให้รักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร ในทุกท่ีทุกเวลา 

  

2.4.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2563) ได้เขียนบทความวารสารเรื่องข้อได้เปรียบและแผนรับมือ
การระบาดของ covid-19 ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผลการศึกษาพบว่า เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมี
สภาพภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบกับจ านวนประชากรที่มีเพียง 25 ล้านคนและความ
แออัดในเขตชุมชนเมืองต่างๆท าให้รัฐบาลออสเตรเลียสามารถบริหารจัดการต่างๆ ได้ง่ายกว่าประเทศอื่น มี
การวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงด าเนินมาตรการจ ากัดการชุมนุมของประชาชนในประเทศอย่างเข้มงวด ประเทศนิวซีแลนด์มีข้อ
ได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เหมือนกับออสเตรเลีย จึงท าให้รัฐบาลนิวซีแลนด์สามารถควบคุมบริหารจัดการ
การเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า 
ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ไม่สามารถรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้หาก
เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนั้น รัฐบาลนิวซีแลนด์จึงมีการท างานเชิงรุกในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เข้มงวดและรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การแพร่ระบาดอยู ่ภายใต้การควบคุม และเพื ่อเพิ ่ม
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ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และการป้องกันการแพร่ระบาดรัฐบาลได้ยกเลิกภาษี
น าเข้าชั่วคราวส าหรับสินค้าทางการแพทย์และสุขอนามัยทั้งหมด 

  

 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช (2563) อธิบายเกี่ยวกับการแพร่เชื้อของไวรัส covid-19 ว่าโรคอุบัติใหม่จาก
สัตว์สู่คนเรียกว่า Zoonosis ที่ผ่านมาในอดีตพบว่าต้นตอของเชื้อไวรัสเกิดจากสัตว์ เช่น ค้างคาว และแพร่สู่
สัตว์ตัวกลาง ก่อนจะส่งผ่านมายังมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ ในอดีตที่ผ่านมามีโรค MERS-COV ที่มีต้นก าเนิดจาก
ค้างคาวและแพร่เชื้อไปยังอูฐ จากนั้นก็แพร่มาสู่มนุษย์ รวมถึงโรค SARS-COV ที่เกิดจากค้างคาวไปสู่ชะมด
ก่อนมาสู่คน ค้างคาวมักเป็นตัวเก็บเชื้อหลัก สาเหตุเป็นเพราะร่างกายของค้างคาวมีอุณหภูมิสูง ไวรัสอยู่ ได้แต่
ไม่เพ่ิมจ านวนมาก และภูมิคุ้มกันของค้างคาวมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการท างานร่วมกับเชื้อไวรัสท าให้อยู่
ร่วมกันได้ไม่ก่อโรคมากนัก แต่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่มีความเครียด เชื้อไวรัสจะเพิ่มจ านวนมากและสามารถขับ
ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้ ในด้านของไวรัส covid-19 เนื่องจากไวรัส covid-19 มีระยะการฟักตัวที่ยาวนานกว่า 
และมีระยะเวลาการแพร่เชื้อในขณะที่ไม่มีอาการ รวมทั้งอัตราการตายของผู้ติดเชื้อน้อยกว่าโรค SARS-COV 
และ MERS-COV ที่เคยระบาดในอดีต ก็อาจจะอนุมานได้ว่า จะมีจ านวนประชากรป่วย มากข้ึน และหากเข้าสู่
ระยะที่ 3 ของการติดเชื้อก็จะมีผู้เสียชีวิตสูงขึ้นทั่วโลก แต่หากไวรัสไม่มีการกลายพันธุ์ ประชากรมนุษย์ก็จะ
สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ เสมือนเป็นโรคประจ าถ่ิน เพราะมีภูมิคุ้มกันในประชากรบ้างแล้ว 

 

 เหลียง ปิง ชุง (2003) ได้ศึกษาเรื่องการระบาดของโรคซาร์ส เมื ่อเดือนมีนาคม ปี  2003 พบว่า      
โรคซาร์ส (SARS) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มโคโร
นาไวรัส ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์เดิม คาดว่าแหล่งที่มาของเชื้อมาจากสัตว์ เป็นโรคระบาดที่มี
รูปแบบของโรคคล้ายปอดบวม ผู้ที่ติดเชื้อจะแสดงอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่ เริ่มต้นด้วยไข้สูง ร่วมกับปวด
ศีรษะ เจ็บคอ หายใจหอบ ไอแห้งๆ และโรคนี้สามารถติดต่อกันผ่านการสัมผัส และการหายใจ ซึ่งโรคระบาดนี้
มีระยะการฟักตัวน้อยกว่า 10 วัน อันตรายต่อผู้ติดเชื้อ สามารถคร่าชีวิตผู้ติดเชื้อได้อย่างง่ายดาย โรคระบาดนี้
มีต้นก าเนิดจากเมืองฟูซาน มณฑลกวางซู ประเทศจีน จากนั้นโรคนี้ก็ได้ระบาดไปยังฮ่องกง และแพร่กระจาย
ไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก หลายประเทศทั่วโลกต่างหานโยบาย มาตรการมารับมือกับการระบาดครั้งนี้ ดังเช่น 
ประเทศเวียดนาม ที่เป็นประเทศที่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส ก็ได้หามาตรการรวมไปถึง
ประกาศนโยบายเพื่อป้องกัน บรรเทาโรคระบาดนี้ กล่าวคือ รัฐบาลเวียดนามได้มีการประสานงานกับองค์กร
อนามัยโลก มีการเฝ้าดูและสืบหาประวัติผู้ป่วยโรคซาร์สทุกราย มีการประกาศเตือนและให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับอาการและโรคซาร์ส และรัฐบาลยังส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโรคโดยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับซาร์สแก่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแพทย์ 
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 ลี่เฉิง หยาง, ฉื่อเฉวี่ยน ฉ่าว และไคยันเย (2020) ได้เขียนวารสารไวรัสวิทยา เรื ่อง SARS-CoV-2: 
ลักษณะความก้าวหน้าในการวิจัยในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า การระบาดของ covid-19 ที่เกิดจาก SARES-
CoV-2ได้แพร่ระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลก ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2020 พบผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ
สูงถึง 216ราย และมีการยืนยันผู้ป่วยทั้งหมด 8 ,061,550 ราย พบแหล่งที่มาของเชื้อเกิดขึ้นจากสัตว์ มีต้น
ก าเนิดจากค้างคาว ผลการศึกษาพบว่าไวรัสcovid-19มีความแข็งแรงและมีการแพร่กระจายได้ง่ายกว่าโรค
ซาร์ส  ผู้สูงอายุที่ได้รับเชื้อไวรัสจะมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากไวรัสมากกว่าคนหนุ่มสาว เมื่อได้รับเชื้อไวรัสชนิด
นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกับปอดแต่ยังส่งผลให้การท างานของหัวใจและไตล้มเหลวได้ ดังนั้นการรักษาผู้ที่ติดเชื้อจาก
ไวรัส covid-19 อาจท าได้ยากกว่าการรักษาโรคซาร์ส  

 



บทที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 

 การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 มีวิธีการด าเนินงาน แบ่งออกเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล 

 3.2 วิธีการจัดท าข้อมูล 

 3.3 วิธีการด าเนินงาน 

 3.4 เครื่องมือหรือเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 แหล่งท่ีมำของข้อมูล 

 ข้อมูลเชิงทุติยภูมิ (Secondary data) ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 3.1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 จากเว็บไซต์ หนังสือ ข่าว งานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 3.1.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของประเทศเวียดนาม จากเว็บไซต์ หนังสือ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 3.1.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาดในประเทศเวียดนาม จากเว็บไซต์
ข่าว งานวิจัย หนังสือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

3.2 วิธีกำรจัดท ำข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากบทความวิจัย เอกสารงานวิชาการ และข้อมูลจากเว็บไซต์
ต่างๆเกี่ยวข้อง โดยศึกษาลักษณะของเชื้อไวรัสcovid-19 การระบาดวิทยา สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-
19 ในประเทศเวียดนาม ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ศึกษานโยบาย มาตรการการ
ควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองดานัง จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตาม
ขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผล
การศึกษา และน าเสนอในรูปแบบการเขียนบรรยาย รวมไปถึงตารางประกอบการบรรยาย  
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3.3 วิธีกำรด ำเนินงำน 

 การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 3.3.1 ด าเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับไวรัส covid-19 ทั้งลักษณะของเชื้อ จุดเริ ่มต้นการ
ระบาดของเชื้อ รวมไปถึงการป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจัย หนังสือ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2020 ถึงเดือนมกราคม 2021 ทั้งสิ้น 12 เดือน จากนั้น
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์เชิงเนื ้อหา การวิเคราะห์ด้วยแผนที่ ศึกษาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม และน าเสนอในรูปแบบของตาราง 

 3.3.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรูปแบบแนวทางของมาตรการการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาล
เวียดนาม โดยเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง รวมไปถึงข้อมูลจากรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองดานัง โดย
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเว็บไซต์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงของประเทศ
เวียดนาม  จากนั้นท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาแล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย 

 3.3.3 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนาม
และการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม จากนั้นน ามาเปรียบเทียบ
ข้อมูล แล้ววิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย 

 

3.4 เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล  

 3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  1) โปรแกรม Microsoft Word 

  2) โปรแกรม Microsoft Excel 

  3) แผนที่  

 3.4.2 เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

  2) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 

  3) การวิเคราะห์เชิงบรรยายประกอบกับตาราง 

  4) การวิเคราะห์เชิงแผนที่



บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 ผลการศึกษาได้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

4.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนำม 

 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2020 มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายแรก covid-19 ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน
จ านวนยอดผู้ป่วยสะสมของผู้ติดเชื้อ covid-19 ในประเทศเวียดนาม มีทั้งสิ้น 1,512 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 
มกราคม 2021) โดยมีจ านวนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2020 – วันที่ 7 มกราคม 2021 ซึ่งเป็นจ านวนของ
ผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดและเทศบาลนครในประเทศเวียดนาม ดังนี้ 

ล าดับที่ จังหวัด/เมือง จ านวนประชากร จ านวนผู้ป่วยสะสม อัตราส่วน 

1 ฮานอย (เทศบาลนคร) 6,451,909 200 3 

2 จังหวัดห่าซาง 724,537 1 0.13 

3 จังหวัดกาวบั่ง 507,183   

4 จังหวัดบั๊กก่ัน 293,826   

5 จังหวัดเตวียนกวาง 724,821 3 0.41 

6 จังหวัดหล่าวกาย 614,595 2 0.32 

7 จังหวัดเดี่ยนเบียน 490,306   

8 จังหวัดลายเจิว 370,502 1 0.26 

9 จังหวัดเซินลา 1,076,055   

10 จังหวัดเอียนบ๊าย 740,397   

11 จังหวัดฮหว่าบิ่ญ 785,217 21 2.6 

12 จังหวัดท้ายเงวียน 1,123,116 1 0.81 

13 จังหวัดหลั่งเซิน 732,515 4 0.5 

14 จังหวัดกว๋างนิญ 1,144,988 22 1.9 

15 จังหวัดบั๊กซาง 1,554,131 20 1.2 
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ล าดับที่ จังหวัด/เมือง จ านวนประชากร จ านวนผู้ป่วยสะสม อัตราส่วน 

16 จังหวัดฟู้เถาะ 1,316,389 3 0.22 

17 จังหวัดหวิญฟุก 999,786 19 1.9 

18 จังหวัดบั๊กนิญ 1,024,472 8 0.78 

19 จังหวัดฮ่ายเซือง 1,705,059 38 2.2 

20 ไฮฟอง (เทศบาลนคร) 1,837,173 3 0.16 

21 จังหวัดฮึงเอียน 1,127,903 30 2.6 

22 จังหวัดท้ายบิ่ญ 1,781,842 38 2.1 

23 จังหวัดห่านาม 784,045 7 0.89 

24 จังหวัดนามดิ่ญ 1,828,111 15 0.80 

25 จังหวัดนิญบิ่น 898,999 30 3.3 

26 จังหวัดทัญฮว้า 3,400,595 21 0.61 

27 จังหวัดเหงะอาน 2,912,041   

28 จังหวัดห๋าติ๋ญ 1,227,038 4 0.32 

29 จังหวัดกว๋างบิ่ญ 844,893   

30 จังหวัดกว๋างจิ 598,324 7 1.1 

31 จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ 1,087,420 2 0.18 

32 ดานัง (เทศบาลนคร) 973,800  415 42.6 

33 จังหวัดกว๋างนาม 1,422,319 107 7.5 

34 จังหวัดกว๋างหงาย 1,216,773 6 0.49 

35 จังหวัดบิ่ญดิ่ญ 1,486,465   

36 จังหวัดฟู้เอียน 862,231 20 2.3 

37 จังหวัดคั้ญฮว่า 1,157,604 76 6.5 

38 จังหวัดนิญถ่วน 564,993 3 0.53 
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ล าดับที่ จังหวัด/เมือง จ านวนประชากร จ านวนผู้ป่วยสะสม อัตราส่วน 

39 จังหวัดบิ่ญถ่วน 1,167,023 10 0.85 

40 จังหวัดกอนตูม 430,133   

41 จังหวัดซาลาย 1,274,412   

42 จังหวัดดั๊กลัก 1,733,624 3 0.17 

43 จังหวัดดั๊กนง 489,382   

44 จังหวัดเลิมด่ง 1,187,547   

45 จังหวัดบิ่ญเฟ้ือก 873,598   

46 จังหวัดเต็ยนิญ 1,066,513 7 0.65 

47 จังหวัดบิ่ญเซือง 1,481,550 27 1.82 

48 จังหวัดด่งนาย 2,486,154 7 0.28 

49 จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า 996,682 69 6.9 

50 โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร) 7,162,864 152 2.12 

51 จังหวัดล็องอาน 1,436,066 1 0.06 

52 จังหวัดเตี่ยนซาง 1,672,217 3 0.17 

53 จังหวัดเบ๊นแจ 1,255,946 2 0.15 

54 จังหวัดจ่าวิญ 1,003,012 8 0.79 

55 จังหวัดหวิญล็อง 1,024,707 7 0.68 

56 จังหวัดด่งท้าป 1,666,467 25 1.5 

57 จังหวัดอานซาง 2,142,709   

58 จังหวัดเกียนซาง 1,688,248 1 0.05 

59 เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร) 1,188,435 10 0.08 

60 จังหวัดเหิ่วซาง 757,300   

61 จังหวัดซ้อกจัง 1,292,853   
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ล าดับที่ จังหวัด/เมือง จ านวนประชากร จ านวนผู้ป่วยสะสม อัตราส่วน 

62 จังหวัดบักเลียว 856,518 52 6.07 

63 จังหวัดก่าเมา 1,206,938 1 0.082 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2021)  

 ภำที่ 18 แผนที่แสดงอัตรำส่วนของผู้ติดเชื้อในแต่ละจังหวัด ในประเทศเวียดนำม 

 

อัตราผู้ป่วย : ประชากร 100,000 คน 

  น้อยกว่า 0.5 

   0.6 - 1 

   1-5 

   มากกว่า 5 

 

 

ที่มา : ผู้วิจัย (2564) 

การหาค่า  

 อัตราส่วนที่ได้มาจาก อัตราผู้ป่วย : ประชากร 100,000 คน 
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วิธีคิด 

จ านวนผู้ป่วย

จ านวนประชากร
  × 100,000 = อัตราส่วน 

 จุดศูนย์กลางของโรค 

 พบการระบาดครั้งแรกในจังหวัดบิงฟุก การระบาดครั้งที่สอง มีจุดศูนย์กลางการระบาดที่จังหัดดานัง 
ซึ่งพบการระบาดของไวรัส covid-19 สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่แสดงอาการ ท าให้เกิดการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว 
พื้นที่ที่เกิดการระบาดสูงสุดคือ จังหวัดดานัง (เวียดนามกลางตอนใต้) ซึ่งมีพื้นที่ 1 ,285 ตารางกิโลเมตร มี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 973,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2021) ดานังตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้า
หาน เมืองนี้เติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่ส าคัญและใหญ่เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ เมืองท่าดานังจึงถูกสร้างขึ้นมาแทนที่ในฐานะเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญที่สุดในเขตภาค
กลางของเวียดนาม มีสนามบินนานาชาติดานังที่เป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง ตลอดจน
มีสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจมากมาย ดานังเกิดการขยายตัวของเมือง และการท่องเที่ยวอันเปี่ยมศักยภาพ 
จนสามารถครองสัดส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที ่มาเที่ยวเวียดนามได้ถึง 16% เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม กล่าวได้ว่า จังหวัดดานังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการลงทุนมาก
เป็นอันดับ 1 ของเวียดนาม  

 
ภาพที่ 19 แผนที่ประเทศเวียดนามท่ีแสดงที่ตั้งของจังหวัดดานัง 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8% (2013) 
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 เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่และจ านวนประชากรในจังหวัดดานังจะเห็นได้ว่า ดานังเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก
และแออัดไปด้วยผู้คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร  = 780 คน/ตร.กม. เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่ที่ความแออัด เนื่องจากมีท่า
อากาศยานนานาชาติดานังตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง เป็นท่าอากาศยานนานาชาติล าดับที่สามของเวียดนาม 
เป็นช่องทางส าคัญในการเดินทางเข้าสู่เวียดนามตอนกลาง ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรสูง  

 
ภาพที่ 20 แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม 

ที่มา : ผู้วิจัย (2021) 

 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม 

 จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้ป่วยในแต่ละเดือนมีจ านวนไม่คงท่ี ลดบ้าง เพิ่มข้ึนบ้าง ทั้งนี้ 
ผู้จัดท าจึงแบ่งช่วงเวลาการระบาดของไวรัส covid-19 ออกเป็น 3 ครั้ง ดังนี้ 
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กำรระบำดครั้งแรก (เดือนมีนาคม 2020) 

 พบผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนามครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2020 ซึ่งเป็นชาย
อายุ 65 ปีที่มาจากอู่ฮั ่น ประเทศจีนและเดินทางกลับไปยังบิงฟุก(อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม) 
จากนั้นเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดไปยังพ้ืนที่ต่างๆ แพร่ระบาดสูงสุดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งพบจ านวนผู้
ติดเชื้อ 195 ราย มีการวินิจฉัยแหล่งที่มาหลักของการติดเชื้อมาจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ  ได้แก่ อังกฤษ 
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา  ในเดือนเมษายน 2020 มีรายงานของจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วกระจาย
ไปยัง 29 จังหวัด อย่างไรก็ตามสองเมืองใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ได้แก่ ฮานอย และโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่พบ
จ านวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด และในเดือนกรกฎาคม 2020 พบผู้เสียชีวิตครั้งแรกในประเทศจากการติดเชื้อไวรัส 
covid-19 

 การจ ากัดการระบาด  

 เวียดนามยังไม่มีศักยภาพทางแพทย์มากพอที่จะจัดการกับเชื้อไวรัส ระบบการแพทย์ของประเทศยังมี
ข้อจ ากัด รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคนี้  ซึ่งทันทีที่มีการรายงานเรื่องการระบาด
ของโรคที่ไม่ทราบชื ่อในเมืองอู ่ฮั ่น ประเทศจีนเมื ่อวันที ่ 31 ธันวาคม 2019 ในวันที่ 21 มกราคม 2020 
กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามก็ได้เริ ่มท าการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และออกแนว
ทางการป้องกัน และตรวจสอบโรค นายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุกของเวียดนามสั่งให้มีมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในเวียดนาม รวมทั้ง เตือนประชาชนเวียดนามหลีกเลี่ยงการเยี่ยมชมพื้นที่ ที่มี
การระบาด นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการการป้องกันโรคระบาดแห่งชาติขึ ้นในช่วงปลายเดือน
มกราคม 2020 เพื ่อรับมือกับการระบาดของไวรัส covid-19  เมื ่อมีรายงานผู้ติดเชื ้อครั้งแรกในวันที่ 23 
มกราคม 2020 เวียดนามจึงออกมาตรการฉุกเฉินทันที มีการใช้มาตรการ Lockdown จ ากัดการเดินทาง การ
ตรวจตราชายแดนที่ติดกับจีนอย่างใกล้ชิด จนสุดท้ายสั่งปิดชายแดนในที่สุด และเพิ่มการตรวจสุขภาพที่แนว
ชายแดนและพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ มีการสั่งปิดท าการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 
2020 และยังคงปิดไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2020 มีการแกะรอยผู้ติดเชื้ออย่างจริงจัง ในเดือนมีนาคม 
2020 ทางการเวียดนามมีค าสั่งให้ยุติเที่ยวบินระหว่างประเทศเกือบจะทั้งหมดลงทันที และประชาชนชาว
เวียดนามท่ีจะกลับประเทศก็จะต้องผ่านกระบวนการกักตัวในสถานกักตัวของทางรัฐบาล เวียดนามสั่งให้ทุกคน
ที่เดินทางเข้าประเทศ และใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อต้องกักตัว 14 วัน ทุกคนที่ถูกกักตัวจะได้รับการ
ตรวจหาเชื้อ ไม่ว่าจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการส่วนมากมาจากงบของรัฐบาล มีการ
ส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถืออย่างสม ่าเสมอเพื่อแนะน าให้ประชาชนป้องกันตัวเอง ใช้ประโยชน์จากนโยบาย
โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือรณรงค์ให้คนตระหนักรู้ โดยอ้างถึงช่วงเวลาสงครามและใช้วาทะจูงใจให้คนร่วมมือด้วยกัน 
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ภาพที่ 21 ประชาชนที่เดินทางมาถึงเวียดนาม จะมีรถบัสมารับตัวไปส่งที่ศูนย์กักตัวทันที 

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-52700352 (2020) 

 

 
ภาพที่ 22 โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลเวียดนาม 

ที่มา : https://www.dw.com/en/how-vietnam-is-winning-its-war-on-coronavirus/a-5w (2020) 

 

กำรระบำดครั้งที่สอง (เดือนสิงหาคม 2020) 

 การระบาดครั้งที่สอง เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2020 ซึ่งเมืองดานังเป็นศูนย์กลางของการระบาดใน
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นชายวัย 57 ปี ไม่มีการเปิดเผยชื่อ อาศัยอยู่ที่เมืองดานัง โดยชายคนนี้ถูกน าตัวเข้ารับการตรวจถึง 
4 ครั้ง ซึ่งผลตรวจทั้ง 4 ครั้งยืนยันว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่คนใกล้ชิดของเขาอีก 2 คนก็ได้รับการตรวจ
ยืนยันว่าติดเชื้อเช่นเดียวกัน มีรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามว่าไวรัส  covid-19  ในเมือง
ดานังนั้นมีลักษณะทางสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างจากสายพันธุ์ของไวรัส  covid-19  ที่พบในการระบาดใน
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ประเทศเวียดนามในช่วงก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าไวรัสสายพันธุ์นี ้นั้นน่าจะเป็นสายพันธุ์ เดียวกับที่ระบาดใน
ประเทศอังกฤษ ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศบังกลาเทศ เป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้ง่าย ที่อาจท าให้ผู้ติด
เชื้อ 1 คน สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกราว 5-6 คน เมื่อเทียบกับ 1.8-2.2 คนในช่วงก่อนหน้า สื่อท้องถิ่น
รายงานว่า การระบาดครั้งนี้อาจจะมาจากสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นของไวรัสนี้ หลายความเห็นได้ชี้ไปที่การลักลอบ
ขนคนเข้าเมืองตามแนวชายแดนเวียดนาม-จีน แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า เป็นเพราะไวรัสสายพันธุ์ที่
รุนแรงขึ้นหรือผู้อพยพกันแน่ที่น าเชื้อไวรัสเข้ามาในเวียดนาม สถานการณ์ในเมืองดานังสามารถควบคุมได้แล้ว
ภายในไม่กี่วันหลังจากพบการระบาด ขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเวียดนาม ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดบัค
เกียง ใกล้กรุงฮานอย และจังหวัดแลงซอน ที่ติดกับพรมแดนจีน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการติดเชื้อมาจากเมืองดานัง 

 ขณะที่นายเหงียน ฮวย งา คณบดี คณะสาธารณสุขและการพยาบาลที่มหาวิทยาลัย Quang Trung 
ได้ให้ความเห็นยืนยันว่าไวรัส covid-19  สายพันธุ์ที่ก าลังระบาดในครั้งใหม่นี้ เป็นการระบาดที่มีต้นตอมาจาก
ต่างประเทศอย่างแน่นอน เพราะว่าตามธรรมชาติของไวรัสนั้นไม่มีทางเลยที่จะอยู่รอดในชุมชุนไปได้ โดยไม่
ก่อให้เกิดอาการป่วยใดๆเลยตลอดช่วงเกือบ 100 วันที่ไม่มีรายงานการติดเชื้อในเมืองดานัง นายเหงียน ฮวย 
งา ยังคาดการณ์ว่าไวรัส covid-19 สายพันธุ์ใหม่นี้น่าจะมาถึงประเทศเวียดนามเป็นอย่างน้อยก็ในช่วงปลาย
เดือนมิถุนายน 2020 ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2020 

 
ภาพที่ 23 นายเหงียน ฮวย งา (Nguyen Huy Nga) 

คณบดี คณะสาธารณสุขและการพยาบาลที่มหาวิทยาลัย Quang Trung 

ที่มา : https://tienphongnews.com (2020) 

การจ ากัดการระบาด 

 นับตั้งแต่กรณีการระบาดในเมืองดานังไม่นาน หลายจังหวัดในประเทศเวียดนามก็เริ่มกระบวนการกัก
ตัวผู้ที่เดินทางกลับจากเมืองดานัง สั่งล็อกดาวน์เมืองดานังทันทีที่พบการระบาด ปิดสถานบันเทิง ห้ามการเดิน
ทางเข้าออกเมือง รัฐบาลท้องถิ่นเมืองดานังประกาศบังคับให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้ง พร้อมกับการ
ห้ามไม่ให้มีการลงเล่นน ้าที่ชายหาดในเมืองดานัง เพื่อจะควบคุมการติดเชื้อในเมือง และมีการอพยพประชาชน
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ในออกจากเมืองดานังเกือบ 80,000 คน ทางการเวียดนามยังได้มีการห้ามไม่ให้ซื้อ-ขายสินค้าสัตว์ป่า ด้วย
ความกังวลว่าการลักลอบค้าสัตว์ป่านั ้นอาจจะเป็นต้นเหตุของการระบาดของไวรัส  ตามที่ได้เคยมีการ
คาดการณ์เอาไว้  โดยในอดีตที่ผ่านมาประเทศเวียดนามนั้นถือว่าเป็นทั้งผู้บริโภคสินค้าจากสัตว์ป่า และยังเป็น
ปลายทางสินค้าสัตว์ป่าที่มาจากประเทศจีนผ่านทางชายแดนทางตอนเหนือ  นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนิน 
‘มาตรการที่ไม่เคยมีมาก่อน’ เพื่อต่อสู้กับการระบาดในดานัง เช่น การระดมนักเรียนทหารหลายร้อยคนเข้า
ช่วยติดตามผู ้สัมผัส และเก็บรวบรวมตัวอย่างส าหรับตรวจหาเชื้อ รัฐบาลประกาศแผนตรวจหาเชื้อจาก
ประชากรดานังทั้งหมด 1.1 ล้านคน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 24 ชายหาดที่เมืองดานัง หลังเจ้าหน้าที่สั่งห้ามลงเล่นน ้าเพื่อป้องกันการระบาดของ covid-19 

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews/90781-danang00.html? (2020) 

 

 
ภาพที่ 25 บรรยากาศในเมืองดานัง หลังบังคับใช้มาตรการ Lockdown 

ที่มา : https://news.trueid.net (2020) 
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ภาพที่ 26 จุดสกัดห้ามเดินทางเข้า-ออกจากเมืองดานัง  

ที่มา : https://news.trueid.net (2020) 

กำรระบำดครั้งที่สำม (เดือนธันวาคม 2020) 

 การระบาดครั้งที่สาม คาดว่ามีต้นตอมาจากประชาชนที่เดินทางกลับมาจากประเทศต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อินเดีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเมืองโฮจิมินห์ และฮานอยเป็นเมืองที่พบผู้ติดเชื้อสูงที่สุด 
อีกสาเหตุของการระบาดครั้งนี้คือการลักลอบเข้าประเทศจากเมียนมาร์ ผ่านทางประเทศไทย กัมพูชา และเข้า
มายังประเทศเวียดนาม ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง 

การจ ากัดการระบาด 

 รัฐบาลกลางเวียดนามกลับมาเฝ้าระวังระดับสูงอีกครั้ง และบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขให้
เข้มงวดยิ่งขึ้น ใช้มาตรการติดตามตัวและกักตัวอย่างเข้มงวด ได้สั่งปิดสถานที่หลายแห่งในเมืองโฮจิมินห์ ซึ่ง
เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นของเวียดนาม ในเดือนธันวาคม รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองโฮจิมินห์ได้
ออกมาตรการปรับผู้ที ่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดหลังพบผู้ติดเชื้อใน
ท้องถิ่น ตามกฎระเบียบในปัจจุบัน ระบุว่า ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะมีโทษปรับ 1-3 ล้านด่ง 
(ประมาณ 1,300-3,900 บาท) 



38 
 

 
ภาพที่ 27 ประชาชนในเมืองโฮจิมินห์ที่สวมหน้ากากอนามัยตามกฎระเบียบ 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000125411  (2020) 

 

 
ภาพที ่28 การตรวจหาไวรัส covid-19 ของพนักงานในสนามบินเตินเซินเญิ้ต ที่เมืองโฮจิมินห์ 

ที่มา : https://www.qdnd.vn.com (2021) 
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ภาพที่ 29 เจ้าหน้าที่กรมสาธารณสุขเวียดนามตรวจสอบการป้องกันควบคุมโรคระบาดทีจ่ังหวัดแถบชายแดน 

ที่มา : https://realsv.qdnd.vn.com (2021) 

 
4.2 บทบำทของรัฐบำลกลำงในกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข รวมไปถึงมำตรกำรท้องถิ่นของเมืองดำนังใน
กำรควบคุมโรคระบำดของประเทศเวียดนำม 
 รัฐบาลกลางเวียดนามได้ออกมาตรการ ข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ก่อน
พบผู้ติดเชื้อ และบังคับใช้ทันทีเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายแรก กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้ออกหนังสือด่วนแจ้ง
แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ covid-19 ไปยังหลายหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นกระจายข่าวสารความรู้ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสให้แก่ประชาชน การควบคุมและลดการแพร่
ระบาดของไวรัส covid-19กลายเป็นประเด็นความส าคัญอันดับแรกของรัฐบาล ทางการเวียดนามมีมาตรการที่
รุนแรง แต่สมเหตุสมผล กล่าวคือ เพียงแค่พบผู้ติดเชื้อเพียง 10 คน แต่ทางการเวียดนามกลับใช้มาตรการ 
Lockdown ทันที ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ควบคุมการติดเชื้อได้ทันท่วงที ได้มีการออกนโยบายการสวม
หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ และมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราในพื้นที่สาธารณะอยู่เสมอ  การท างานที่
รวดเร็ว และมีความเข้มงวดของทางการเวียดนาม น ามาซึ่งการสร้างความมั่นใจในการจัดระเบียบสังคมและ
ความปลอดภัย การมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อช่วยในการท างาน 
รวมถึงการให้การรับรองได้ว่าชุมชนจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการรักษาความ
ปลอดภัยทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นส าหรับประเทศเวียดนาม ในการรักษาความส าเร็จใน
การต่อสู้กับไวรัส covid-19ในปัจจุบัน 
 รัฐบาลท้องถิ ่นดานัง ได้ออกมาตรการที ่ใช้เฉพาะในเมืองดานัง เนื ่องจากในเดือนกรกฎาคม -
พฤศจิกายน 2020 ดานังได้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ และเพราะเมืองดานังมีความส าคัญกับ
ประเทศเวียดนามเป็นอย่างยิ่ง เป็นเมืองอุสาหกรรม ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ท า
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ให้มีจ านวนประชากรที่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นเวียดนามจึงต้องออกนโยบายเพื่อ
ควบคุมการระบาดของไวรัสภายในพื้นที่ดานัง ซึ่งได้ให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักนโยบายของรัฐบาลกลาง และ
มีการเพิ่มนโยบายภายในท้องถิ่น เช่น การปิดชายหาดในเมืองดานัง การอพยพประชากรออกจากพื้นที่เสี่ยง 
การบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังและเข้มงวด น ามาสู่การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
ภายในพ้ืนที่ดานังได้  
 ตารางที่ 1 นโยบายของรัฐบาลกลาง 

เดือน นโยบาย กลยุทธ์ 

 
 
มกราคม 
2020 

- จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 

- จัดตั ้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อรับมือ
กับการระบาดของไวรัส covid-19 

- บังคับใช้มาตรการ Lockdown -ปิดชายแดนที่ติดต่อกับประเทศจีน และประเทศอ่ืนๆ 
- ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ 

 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์ 
2020 

- นายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก 
ลงนามประกาศให้โรคโควิด-19 
เป็นภาวะแพร่ระบาดแห่งชาติ 

- ประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับองค์การอนามัย
โลก (WHO) และโรงพยาบาลทุกระดับกว่า 700 แห่งทั่้ว
ประเทศ เพื ่อให้ข้อมูลเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (nCoV19) ที่เป็นต้นเหตุของโรค covid-19 

- มาตรการปิดการเข้า-ออกเมือง
เกือบ 10,000 แห่งที ่ใกล้ฮานอย
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

-รัฐบาลได้สั่งให้มีการปิดการเข้า-ออกเมืองที่ใกล้ฮานอย 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส เนื่องจากพบผู้ติด
เชื้อที่เมืองฮานอย 

- มาตรการกักตัว - ผู้ที่เดินทางมาถึงเวียดนามจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
จะถูกกักกันเป็นเวลา 14 วัน ในสถานกักกันโรคที่
รัฐบาลจัดเตรียมไว้ 

- บังคับใช้มาตรการ Lockdown 
 

- ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ 
- สั่งปิดโรงงานบางแห่งในเมืองฮานอยชั่วคราว 

- มาตรการการเฝ้าระวังในพ้ืนที่
สาธารณะจากกองทัพ 

- จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือสายลับของ
พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งสามารถพบได้ทุกถนน ทุกย่านและ
ในทุกหมู่บ้าน กองทัพยังจัดก าลังทหารและวัสดุในการ
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ป้องกันไวรัส เช่น จัดหาอุปกรณ์อนามัย และคอยตรวจ
ตราไม่ให้ประชาชนรวมตัวอยู่ในพ้ืนที่ที่แออัด 

 
 
 
 
 
 
มีนาคม 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บังคับใช้มาตรการ Lockdown - ยุติเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
- ปิดเส้นทางการเข้า-ออก ตามชายแดน 
- ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ 
 

- มาตรการกักตัว - ผู้ที่เดินทางมาถึงเวียดนามจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง
จะถูกกักกันเป็นเวลา 14 วัน ในสถานกักกันโรคที่
รัฐบาลจัดเตรียมไว้ 

- มาตรการทางสังคม 
 

- บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพ้ืนที่
สาธารณะ 
- ให้ออกจากบ้านในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น อาทิ ซื้อ
อาหาร/ยาและเวชภัณฑ์ กรณีฉุกเฉิน การเดินทางของ
บุคคลที่ท างานในสถานประกอบการ โรงงาน ร้านค้าที่
จ าหน่ายสิ่งของที่จ าเป็นที่ไม่ถูกปิด  
- รักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างน้อย ๒ เมตร 
- ตรวจหาเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดรัฐบาลจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
- มีการแกะรอยผู้ติดเชื้ออย่างจริงจัง 

- มาตรการจ ากัดการเดินทาง 
เข้า – ออกประเทศ 

- เพ่ือควบคุมและยับยั้งแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาด 
 

- มาตรการระงับการยกเว้นฟรีวี
ซ่า  (Visa Free) 

- รัฐบาลเวียดนามประกาศมาตรการชั่วคราว ระงับการ
ยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า (Visa Free) กับทุกประเทศ 
เพ่ือสกัดการระบาดของโรค 

- นโยบายโฆษณาชวนเชื่อ - จัดท าโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อ รวมไปถึงวีดีโอคลิป 
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันการ
ระบาดของไวรัส มีการอ้างถึงช่วงเวลาสงครามและใช้วา
ทะจูงใจให้คนร่วมมือกัน 
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สิงหาคม 
2020 

- มาตรการลงโทษส าหร ับผ ู ้ท ี่
ละเมิดกฎการป้องกันโรค covid- 
19 

-ประกาศบทลงโทษส าหรับผู้ที่ละเมิดกฎการป้องกันโรค 
covid-19 และความผิดที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การใช้
บทลงโทษสถานหนักแก่ผู้ค้าปลีกที่ปรับขึ้นราคาสินค้า
อย่างไม่เป็นธรรม การปิดบังอาการป่วยโรค covid-19 
การแพร่กระจายข่าวปลอม เป็นต้น 

- มาตรการตรวจเชื้อ covid-19 -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเวียดนามเก็บตัวอย่างเลือดจาก
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เช่น ฮานอย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรการตรวจเชื้อ covid-19 เป็นวงกว้างในหมู่
ชาวเวียดนามที่เดินทางกลับมาจากเมืองดานังจ านวน
หลายหมื่นคน 

-  การระดมกองก  าล ั งทหาร 
สาธารณสุข การเฝ้าติดตามและ
เครือข่ายจัดสรรข้อมูลแห่งชาติ 

- มีการระดมเจ้าหน้าทีเพื ่อตรวจตราการลักลอบเข้า
เมือง รวมไปถึงเจ้าหน้าที ่ท ี ่แกะรอยผู ้ต ิดเชื ้อ และ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดของโรค 
 

- บังคับใช้มาตรการ Lockdown - Lockdown เมืองดานัง และตรวจตราการเข้า-ออก 
ของประชากรในเมืองดานัง  
- ปิดสถานศึกษา รวมไปถึงห้างสรรพสินค้า  
-Lockdown เมืองฮานอย สั่งปิดบาร์และผับ ไม่อนุญาต
ให้รวมตัวหลังเที่ยงคืน ไม่อนุญาตให้ประชาชน
รับประทานอาหารภายในร้านอาหาร 

- มาตรการห้ามไม่ให้ซื้อ-ขาย 
สัตว์ป่า 

- การลักลอบค้าสัตว์ป่านั้นอาจจะเป็นต้นเหตุของการ
ระบาดของไวรัส ตามที่ได้เคยมีการคาดการณ์เอาไว้  
โดยในอดีตที่ผ่านมาประเทศเวียดนามนั้นถือว่าเป็นทั้ง
ผู้บริโภคสินค้าจากสัตว์ป่า และยังเป็นปลายทางสินค้า
สัตว์ป่าที่มาจากประเทศจีนผ่านทางชายแดนทางตอน
เหนือ 
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กันยายน 
2020 

- กระทรวงสาธารณสุขได้ออก 
"คู่มือการป้องกันและควบคุมโรค
โควิด -19 ในชุมชนในสถานะปกติ
ใหม่" 

-เอกสารนี้จะช่วยให้หน่วยงาน องค์กรและประชาชน
ได้รับเนื้อหาพื้นฐานที่สั้นกระชับและง่ายต่อการปฏิบัติ
มากที่สุดในการป้องกันและควบคุม covid-19 เมื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมในชุมชน 

 
ธันวาคม 
2020 

- มาตรการกักตัว  - เตรียมสถานที่กักกันเพื่อรับและกักกันกรณีผู้ที่มาจาก
ต่างประเทศหรือในพื้นที่ระบาด รวมไปถึงผู้ที่ลักลอบเข้า
เมืองอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะต้องอยู่ในสถานกักกันและ
เฝ้าระวังโรคท่ีรัฐบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ 

 
มกราคม 
2021 
 

- การซื้อวัคซีนจาก 
AstraZeneca Group 

- กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการซื้อวัคซีนจาก 
AstraZeneca Group เพื ่อแจกให้กับประชาชน และ
ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

-จัดหา และสั่งผลิตพวกผลิตภัณฑ์
ช ี ว ภ าพท า งก า ร แ พทย ์ แ ล ะ
หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้
สินค้าขาดตลาด 

- ทางรัฐบาลกลางเกรงว่าการระบาดระรอกใหม่อาจท า
ให้สินค้าบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน จึงออกนโยบายเรื่องสินค้าเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ที่มา : ผู้วิจัย (2021) 
 
 ตารางที่ 2 นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นดานัง 

เดือน นโยบาย กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
กรกฎาคม
2020 

- มาตรการทางสังคม - ห้ามมิให้มีการรวมตัวกันเกิน 30 คนในสถานที่
สาธารณะ 
- บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 
- ตั้งจุดตรวจคัดกรองหลายแห่ง 
- ห้ามไม่ให้มีการลงเล่นน ้าที่ชายหาดในเมืองดานัง 
 

- มาตรการ Lockdown - พรมแดนของเมืองถูกปิดไม่ให้นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศเข้าเมืองดานัง 
- ยกเลิกทุกเท่ียวบินทั้งขาเข้า และขาออกจากเมืองดานัง 
- ปิดสนามบินและท่ารถโดยสาร 
- ปิดเส้นทางการเข้า-ออกเมืองดานัง 
- ปิดห้างสรรพสินค้า และโรงงานบางแห่ง 
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- อพยพประชากรออกจากเมือง
ดานัง 

- อพยพประชากรเกือบ 80,000 คน ออกจากเมืองดานัง 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว  

สิงหาคม 
2020 

- บังคับใช้มาตรการด้าน
สาธารณสุข 

- ตรวจว ัดอุณหภูม ิของผ ู ้ โดยสารในรถประจ าทาง
สาธารณะ และติดตั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดมือ 
-ตรวจหาเชื้อจากประชากรดานังทั้งหมด 1.1 ล้านคน 

ที่มา : ผู้วิจัย (2021) 
 

 ดังตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งรัฐบาลกลางเวียดนามและรัฐบาลท้องถิ่นดานัง ได้ออกมาตรการ
ต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ซึ่งมีการด าเนินมาตรการที่ส าคัญ ดังนี้ 

กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 

 นายกรัฐมนตรี เหวียน ซวน ฟุก ได้ให้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (National Committee on Coronavirus prevention and control) ท า
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีในการก ากับดูแลหน่วยงาน ทั้งระดับรัฐมนตรีและระดับท้องถิ่นในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และจัดตั้งคณะท างานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
Coronavirus ณ ส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่จัดท าข้อมูลสถานะล่าสุดเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาด จัดท ารายงานประจ าวันแก่นายกรัฐมนตรีและก าหนดมาตรการล่วงหน้าเพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างคู่มือการป้องกันและควบคุมโรค covid -19 ในชุมชนในสถานะปกติใหม่  

จากกรมสาธารณสุขเวียดนาม 

ที่มา : https://ncov.moh.gov.vn/en/web/guest/-/6851640-2 (2020) 

 มำตรกำร Lockdown 

 มาตรการ Lockdown เป็นมาตรการที่ส าคัญมากต่อการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งเป็น
มาตรการที ่ส าคัญ ผู ้จัดท าพจนานุกรมคอลลินส์ ระบุว่า ล็อคดาวน์ ( lockdown) เป็นค านาม หมายถึง 
มาตรการบังคับหรือจ ากัดการเดินทาง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการจ ากัดการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะ เมื่อ
เกิดการระบาดครั้งแรก รัฐบาลเวียดนามได้ด าเนินมาตรการนี้เป็นมาตรการแรกเพ่ือสกัดการแพร่ระบาดโดยได้
ท าการปิดชายแดนที่ติดต่อกับจีน และด าเนินมาตรการLockdown เมืองที่พบผู้ติดเชื้อเพ่ือการกักกันโรคอย่าง
เข้มงวด เมื่อเกิดการระบาดครั้งที่สอง รัฐบาลเวียดนามก็ได้ด าเนินมาตรการนี้ต่อ แต่จะใช้มาตรการกักกันโรค
อย่างเข้มงวดกับพื้นที่ที ่พิจารณาว่าเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดเท่านั ้น เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยหากพบการติดเชื้อภายในหมู่บ้าน การด าเนินมาตรการ Lockdown จะมีขึ้นเฉพาะที่
หมู่บ้านเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งเมืองหรือจังหวัด จากมาตรการ Lockdown เนื่องจากมาตรการนี้ท าให้ลดการรวมกลุ่ม
ของประชาชน ท าให้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จ



46 
 

ในด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 เป็นอย่างมาก เพราะประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีจ านวนผู้ติดเชื้อต ่า  

 
ภาพที่ 31 บรรยากาศในเมืองโฮจิมินห์ หลังบังคับใช้มาตรการ Lockdown 

ที่มา : https://www.bloomberg.com (2020) 

 

 
ภาพที่ 32 ถนนที่ไร้รถยนต์ในเมืองโฮจิมินห์ หลังบังคับใช้มาตรการ Lockdown 

ที่มา : https://www.bloomberg.com (2020) 
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มำตรกำรจ ำกัดกำรเดินทำงเข้ำ – ออกประเทศ 

 มาตรการนี้ ได้ด าเนินการในระหว่างวันที่ 13 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2020 ซึ่งทางการเวียดนามได้ออก
มาตรการจ ากัดการเดินทางเข้าและออกประเทศ ตามล าดับ โดยมีใจความส าคัญ ดังนี้ 

 1. ระงับการเดินทางเข้าประเทศส าหรับบุคคลที่มาจากหรือแวะเปลี ่ยนเที ่ยวบินที ่ประเทศกลุ ่ม 
Schengen และสหราชอาณาจักร ภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทางมาเวียดนาม เป็นการชั่วคราว 

 2. การเดินทางเข้าเว ียดนามต้องผ่านการตรวจสุขภาพและกักตัวตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข 

 3. กักตัวบุคคลที่เดินทางมากจากหรือแวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ประเทศออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ 
สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี อิหร่าน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดิน
ทางเข้าเวียดนาม หน่วยงานของทางราชการของเวียดนามจะจัดยานพาหนะรับผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศ
ดังกล่าวไปยังสถานที่กักตัว 

 4. ระงับการเดินทางเข้าประเทศของคนต่างชาติ รวมถึงคนเวียดนามและครอบครัวที่มีถ่ินพ านักใน
ต่างประเทศ และได้รับใบรับรองการยกเว้นวีซ่า 

 5. ส าหรับการเดินทางเข้าของนักธุรกิจ แรงงานที่มีทักษะสูง จะต้องประสานให้กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อขอรับการตรวจลงตราตามความจ าเป็น โดยผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงาน
สุขภาพและมาตรการอ่ืน ๆ ที่ท่า/เมืองที่เดินทางเข้า และจะต้องกักตัวที่ที่พักตามที่ทางการเวียดนามก าหนด 

 
ภาพที่ 33 บรรยากาศใจกลางเมืองโฮจิมินห์หลังด าเนินมาตรการ Lockdownและจ ากัดการเข้า-ออก 

ที่มา : https://zupports.co/vietnam-covid19/(2020) 
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มำตรกำรระงับกำรยกเว้นฟรีวีซ่ำ  (Visa Free) 

 จากมาตรการจ ากัดการเดินทางเข้า – ออกประเทศ น ามาสู่มาตรการระงับการยกเว้นฟรีวีซ่า  (Visa 
Free) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ของประเทศเวียดนาม ในช่วง
แรกรัฐบาลเวียดนามประกาศมาตรการชั่วคราว ระงับการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่ า (Visa Free) ให้กับ
พลเมืองจาก 8 ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร เยอรมนี 
ฝรั่งเศส และสเปน ซึ่งเคยเข้าเวียดนามโดยไม่ต้องขอวีซ่า เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทางมาจากประเทศใน
ยุโรป ต่อมา ได้ออกมาตรการระงับการยกเว้นฟรีวีซ่า  (Visa Free) กับประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เบลารุส รัสเซีย 
และประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 
ภาพที่ 34 บรรยากาศภายในสนามบินที่ไร้ผู้คน 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 

  

มำตรกำรห้ำมไม่ให้ซื้อ – ขำยสัตว์ป่ำ 

 รัฐบาลเวียดนามแถลงว่า นายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก ออกค าสั่งโดยตรง ห้ามค้าสัตว์ป่าในประเทศ
เวียดนาม โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที เพื่อพยายามลดความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดรอบใหม่ ค าสั่งดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการห้ามน าเข้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า เพื ่อก าจัดปัญหาตลาดค้า สัตว์ป่า 
นอกจากนั้น ยังห้ามล่าและค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงห้ามขายสัตว์ป่าทางออนไลน์ เนื ่องจาก
นักวิทยาศาสตร์ สงสัยว่า ไวรัสมักแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน และยังพบว่ามีการแพร่เชื้อกันง่ายขึ้นในกลุ่มคนที่
ไปสัมผัสตลาดค้าสัตว์ป่า ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีต้นก าเนิดจากค้างคาวและถูกส่งผ่านตัวกลางซึ่งเป็น
สัตว์ป่าไปยังมนุษย์ การค้าสัตว์ป่าจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคผ่านการสัมผัสใกล้ชิด
ระหว่างคนกับสัตว์ป่า 
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ภาพที่ 35 ตลาดค้าสัตว์ป่าใน Thanh Hoa - Long An 

ที่มา : http://tapchimoitruong.vn (2020) 

 

มำตรกำรกักตัว 

 มาตรการกักตัวเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทางการเวียดนามได้น ามาตรการนี้
มาใช้ในประเทศ เป็นมาตรการป้องกัน ผู้ที่อาจติดเชื้อไม่ให้แพร่เชื้อให้กับผู้อ่ืน เพราะถ้าติดเชื้อแล้วจะสามารถ
แพร่เชื้อได้ตั้งแต่ 1-2 วันก่อนเริ่มมีอาการ และบางกิจกรรมไม่สามารถสวมหน้ากากได้ เช่น การอาศัยอยู่
ร่วมกันในบ้าน การรับประทานอาหาร การนั่งประชุมเป็นระยะเวลานาน (ที่มักจะถอดหน้ากากดื่มน ้า/ของว่าง 
หรือขยับหน้ากาก) โดยมาตรการนี้จะใช้กับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง  ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด และผู้ที่
เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และจะต้องอยู่ใน
สถานที่ที ่รัฐบาลจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ซึ ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที ่ช่วยระงับการแพร่เชื ้อไวรัสที ่ประสบ
ความส าเร็จของเวียดนาม นอกจากนี้ ไม่ใช่แค่ผู ้ที ่อยู่กลุ่มเสี่ยงเท่นั ้นที่ต้องใช้มาตรการกักตัว แต่รัฐบาล
เวียดนามได้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในการกักตัวเองอยู่แต่ในที่พักเท่านั้น เป็นเหมือนการตัดไฟ
ตั้งแต่ต้นลม 
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ภาพที่ 36 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนในพื้นที่กักตัว ณ เมืองฮานอย 

ที่มา : https://brandinside.asia/vietnam-containing-covid19/(2020) 

 
นโยบำยโฆษณำชวนเชื่อ 
 ทางการเวียดนามได้ออกค าสั่งให้ติดป้ายประกาศ หรือโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส และค าคมปลุกใจให้ประชาชนร่วมมือต่อสู้กับไวรัส รวมไปถึงการปลุกระดมแนวคิด
ชาตินิยม เปรียบไวรัสเป็นเหมือนศัตรูที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมก าจัด ซึ่งมีการติดป้ายประกาศดังกล่าวทั่ว
พื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนอาศัย หรือการประกาศผ่านเสียงตามสายทางวิทยุ รวมไปถึงมีการส่งข้อความ
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขผ่านทางโทรศัพท์มือถือให้ประชาชนอีกด้วย 

 
ภาพที่ 37 โปสเตอร์ข้อความด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 (1) 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045033 (2020) 
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ภาพที่ 38 โปสเตอร์ข้อความด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19 (2) 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045033 (2020) 
 

 
ภาพที่ 39 โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อ มีความหมายว่า 

“สวมหน้ากากอนามัยเสมอ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19” 
ที่มา : https://zupports.co/vietnam-covid19/ (2020) 
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ภาพที่ 40 เจิ่น ซวี จึ๊ก จิตรกรชาวเวียดนาม ผู้ออกแบบโปสเตอร์เกี่ยวกับเชื้อ covid-19 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045033 (2020) 
 

 นอกจากการติดป้ายประกาศแล้ว ในบางพื้นที่ห่างไกลก็ได้มีการโฆษณาผ่านเครื่องเสียงจากรถยนต์ที่
วิ่งไปทั่วพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัย เนื่องจากในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ อาจมีประชาชนที่ไม่รู ้หนังสือได้ 
รัฐบาลกลางจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือกระจายข้อมูลต่างๆให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 

 
ภาพที่ 41 การโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของcovid -19  

บริเวณชายแดนดั๊กนอง 
ที่มา : https://www.qdnd.vn/xa-hoi.com (2021) 

  
 จากมาตรการส าคัญที ่น ามาสู่ความส าเร็จในการป้องกันการการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 
ข้างต้นแล้ว นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก คือ มำตรกำรทำงสังคม เช่น การบังคับให้สวมหน้ากา
อนามัยทุกครั้งเวลาอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร การตั้งจุดคัดครอง การ
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ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การท าความสะอาดถนนด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อ ตั้งสถานีให้บริการตรวจ covid-19 กับ
ประชาชนในชุมชน เป็นต้น  
 

 
ภาพที่ 42 โรงงานผ้าที่หันมาผลิตหน้ากากอนามัยผ้าเพ่ือรองรับต่อความต้องการของประชาชน 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 
 

 
ภาพที่ 43 การเว้นระยะห่างทางสังคมในพ้ืนที่สาธารณะ 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 
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ภาพที่ 44 การเว้นระยะห่างทางสังคมในอาคาร 

ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 
 

 
ภาพที่ 45 เจ้าหน้าที่ท่ีก าลังท าความสะอาดถนนในเมืองฮานอยด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อ 
ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 
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ภาพที่ 46 สถานีให้บริการตรวจ covid-19 กับประชาชนในชุมชน 

ทีม่า : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000045304 (2020) 
 

4.3พฤติกรรมควำมตระหนักต่อกำรป้องกันตนเองของชำวเวียดนำมและกำรตอบรับนโยบำยของกำร
ป้องกันโรคระบำด covid-19 ของชำวเวียดนำม 
 พฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบายของการ
ป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม ในนโยบายและมาตรการต่างๆ ดังนี้ 
 มำตรกำร Lockdown 
 อย่างที่ทราบกันดีว่า มาตรการ Lockdown เป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุดที่ช่วยให้ลดการแพร่ระบาด
ของไวรัสได้ แต่ว่ามาตรการนี้ต้องแลกมาด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพส่วนบุคคลของประชาชนด้วย 
ซึ่งผลของมาตรการนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความเข้มงวด และการปฏิบัติของประชาชน ซึ่งบางเมืองในประเทศ
เวียดนามก็ไม่ต้องปิดเมืองก็สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ แต่หากเมืองใดที่พบการแพร่ระบาด
อย่างก็จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการมาตรการ Lockdown เช่น เมืองดานัง ที่เป็นเมืองคลัสเตอร์ของการระบาด
ครั้งที่ 2 ส่งผลให้ทางการเวียดนามสั่งปิดการเข้า-ออกเมืองดานัง สั่งปิดบาร์ ร้านอาหาร ชายหาด ชั่วคราว และ
สั่งให้ผู้ที่กลับจากเมืองดานังหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองดานัง ท าการกักตัวเองทันที 
 กำรตอบสนองของประชำชนต่อมำตรกำร Lockdown 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้มาตรการ Lockdown จะส่งผลโดยตรงกับชีวิตประจ าวันของประชาชนใน
ทุกวัย นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้ ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น 
ประชาชนวัยท างานในบางอาชีพก็ไม่สามารถที่จะไปท างานได้ โดยเฉพาะงานด้านการบริการ ท าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่สูญเสียรายได้ ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจ เกิดภาวะเครียดจากการไม่สามารถ
ออกไปไหนได้น ามาสู่ข้อเรียกร้องในเรื่องของมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล แต่ในไม่ช้า ประชาชนก็สามารถ
ยอมรับและปรับตัวต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได ้
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ภาพที่ 47 ย่านการค้าในเมืองฮานอยหลังมีการใช้มาตรการ Lockdown 

ที่มา : https://www.openglobalrights.org(2020) 
 กรณีตัวอย่ำง มีการออกมาตรการ Lockdown อย่างเข้มงวดทั่วทั้งเมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองส าคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม หลังพบพบการระบาดใหญ่ครั้งที่ 2 ที่คลัสเตอร์เกิดที่เมืองดานัง เป็นการ
ระบาดที่รุนแรง ส่งผลให้ต้องด าเนินมาตรการ Lockdown ทันที ประชาชนต้องปฏิบัติภายใต้ค าสั่ง ผู้อยู่อาศัย
ในพื้นที่เสี ่ยง จะต้องอยู่ในบ้านของตนเว้นแต่จะออกไปเพื่อจุดประสงค์ที่จ าเป็น เช่น ซื้ออาหารหรือการ
รักษาพยาบาล การขนส่งผู้โดยสารที่ไม่จ าเป็นถูกห้ามทั่วทั้งจังหวัด เจ้าหน้าที่จะอนุญาตและอ านวยความ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จ าเป็นเท่านั้น ห้ามมิให้มีการสังสรรค์กลางแจ้งมากกว่าสองคน ธุรกิจที่ไม่
จ าเป็นทั้งหมดต้องปิดให้บริการ เนื่องจากดานังเป็นเมืองส าคัญที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรสูง ด้วยความที่
เป็นมาตรการที่เข้มงวด และรัฐบาลท้องถิ่นดานังให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจตราอยู่เสมอ มีการตั้งด่านสกัดตรวจคนเข้า-ออกเมือง ประชาชนให้ความเคารพต่อกฎระเบียบ ปฏิบัติ
ตามกฎอย่างเคร่งครัด น ามาสู่ผลส าเร็จต่อการควบคุมการระบาดในเมืองดานัง 

 
ภาพที่ 48 ชายหาดแห่งหนึ่งในดานังที่ไร้นักท่องเที่ยว หลังมีการใช้มาตรการ Lockdown 

ที่มา : https://www.reuters.com (2020) 
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 นโยบำยเชิงรุก กำรตรวจเชื้อ covid-19 
 โดยมาตรการตั้งสถานีตรวจหาเชื้อไวรัสนี้ มีเป้าหมายที่จะช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค้นพบผู้ป่วยติด
เชื้อในชุมชนได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และยับยั้งการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที โดยนโยบายนี้จะใช้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
 กำรตอบสนองของประชำชนต่อนโยบำยเชิงรุก กำรตรวจเชื้อ covid-19 
 ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ จากข้อมูลของศูนย์
ควบคุมโรคฮานอย ระบุว่า ประชาชนในฮานอยที่ได้ไปเมืองดานังในช่วงการระบาด และก่อนการระบาดถือว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เข้ามารับการตรวจหาเชื้ออย่างเร็วที่สุด และต้องท าการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน  และในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2020 ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงได้รุดเดินทางมายังสถานีตรวจหาเชื้อ และภายในบ่ายของวันที่ 31 
กรกฎาคม 2020 มีประชาชนในกลุ่มเสี่ยง 21,732 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส และประมาณ 21,000 คน 
มีผลตรวจเป็นลบ 
 กรณีตัวอย่ำง ทางการเวียดนามได้สั่งตรวจชาวเวียดนามในกรุงฮานอยจ านวน 21,000 คน ซึ่งทั้งหมด
เป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากดานัง หลังจากพบการระบาดใหญ่ครั้งที่ 2 ซึ่งในเมืองฮานอยก็ได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในเมืองฮานอยจ านวนหลายคน ส่งผลให้ทางการกรุงฮานอยตั้งสถานีชั่วคราวให้บริการ
ตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 และได้ขอความร่วมมือจากประชาชนที่คาดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจ 
ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความร่วมมือ ไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทาง และเข้ารับการตรวจเชื้อ covid-19 

 
ภาพที ่49 ประชาชนในฮานอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส ที่สถานีตรวจหาเชื้อ 
ที่มา : https://mgronline.com/indochina/detail/9630000078424 (2020) 

  
 นโยบำยกำรสื่อสำร  
 ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด covid-19 การสื่อสารถึงพลเมืองเวียดนามมักได้รับข้อมูลจากรัฐบาล
ส่วนกลาง โดยมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคและผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ชีวิต และการด ารงชีวิต ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องมีการรวมศูนย์ หมายถึงการสื่อสารข้อมูลโดยเริ่มจากรัฐบาล
กลางลงไปยังชุมชน ซึ่งในกลยุทธ์นี้โทรทัศน์แห่งชาติจะเป็นบทบาทหลัก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การแพร่
ระบาดยังคงด าเนินต่อไปและความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น กลยุทธ์การสื่อสารก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ในขณะที่การสื่อสารผ่าน
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โทรทัศน์ของประเทศยังคงไม่เป็นผล ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในเวลาต่อมา เช่น มีการใช้วิธีการแบบ door-to-
door คือ ให้ข้อมูลและกระจายข่าวสารเรื ่องสาธารณสุขตามบ้าน โดยมีการจัดเตรียมแผ่นพับและมีการ
ประยุกต์ใช้ระบบล าโพงสาธารณะที่มีให้บริการในทุกเมือง และทุกจังหวัดทั ่วประเทศ สิ ่งนี้มาพร้อมกับ
นวัตกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก และรถมอเตอร์ไซค์ในพ้ืนที่ห่างไกล 
 การใช้ระบบล าโพง ในการเป็นสื่อกลางการกระจายความรู้และข้อมูลด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากไวรัส  covid-19 ระบบนี้ยังคงเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลระหว่างภาครัฐทุกระดับและชุมชน
ท้องถิ่น เวียดนามมีระบบล าโพงสาธารณะในทุกชุมชนทั่วประเทศ เมื่อใดก็ตามที่มีนโยบาย หรือข้อมูลใหม่
เกิดขึ้น หรือการประกาศ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก าลังจะเกิดขึ้นในชุมชน ระบบล าโพงก็จะประกาศเพื่อ
แจ้งให้ชุมชนทราบ ซึ่งระบบการสื่อสารนี้ เป็นระบบที่ประชาชนทุกคนให้ความสนใจและยอมรับ  เป็นวิธีที่
ต้นทุนต ่า ท าได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 50 ตัวอย่างระบบล าโพงในฮานอย ที่ใช้สื่อสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ที่มา : https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/ (2020) 

 
ภาพที่ 51 การสื่อสารเคลื่อนที่เก่ียวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ในชุมชนห่างไกลในชนบทในจังหวัดทางตอนเหนือของเวียดนาม 
ที่มา : https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/ (2020) 
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 การกระจายข้อมูลผ่านเครือข่ายองค์กร เวียดนามมีเครือข่ายองค์กรมวลชนที่เข้มแข็งทั่วประเทศ 
องค์กรเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างทางการเมืองในท้องถิ่น เครือข่ายเหล่านี้ได้เข้าถึงทุกย่านและชาน
เมืองรวมถึงตลาด ในทุกชุมชนผู้หญิงและเยาวชนในท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ 
ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ เช่น Women's Union (WU) สมาคมเกษตรกร
และสหภาพเยาวชน (YU) เป็นต้น องค์กรต่างๆได้เชื่อมช่องว่างระหว่างชุมชน และรัฐบาลโดยเฉพาะชุมชนใน
พื้นที่ห่างไกล ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน และเป็นตัวแปร
ส าคัญในเรียกร้องให้มีการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนในท้องถิ่น ในบริบทของการแพร่ระบาดของ covid -19 
องค์กรจ านวนมากมีส่วนร่วมในการสื่อสารนโยบายของรัฐบาลต่างๆ เป็นสื่อกลางในการกระจายข้อมูล และให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในทุกวัน เช่น การล้างมือด้วยสบู่ทุก ๆ สิบนาทีหรือ สวมหน้ากากเมื่อ
ออกไปข้างนอก และองค์กรเหล่านี้ยังเป็นหน่วยงานส าคัญในการสื่อสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคระบาด
ในชุมชน พวกเขาได้ระดมก าลังด้านบุคลากรอย่างเต็มที่เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการสื่อสารข้อความ
เกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคและวิธีหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อ โดยวิธีการหลักที่พวกเขาน ามาใช้ คือ การเยี่ยม
ชมแบบ door-to-door สมาชิกขององค์กรเหล่านี้จะมาเคาะประตูบ้านของประชาชนเพ่ือสื่อสารข้อมูล รวมถึง
การเยี่ยมชมสถานที่โดยตรง เช่น ตลาด วิธีนี้เชื่อว่าจะได้ผลและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบล าโพง ใน
กรณีท่ีเป็นสถานที่ท่ีล าโพงสาธารณะไม่สามารถเข้าถึงได้ 

 
ภาพที่ 52 สมาชิกของสหภาพเยาวชนไปเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่ 

เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ covid-19 
ที่มา :  https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/ (2020) 
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ภาพที่ 53 เยาวชนจาก YU สง่เอกสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ covid-19 ในตลาดแห่งหนึ่ง 
ที่มา :  https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/ (2020) 

 
กำรตอบสนองของปะชำชนต่อนโยบำยกำรสื่อสำร 
 เนื่องจากการโฆษณาข้อมูลข่าวสารจากล าโพง ท าให้ในตอนแรกประชาชนเกิดความไม่พอใจ เนื่องจาก
การท างานของล าโพงมีเสียงที่ดังไป ท าให้ประชาชนเกิดความร าคาญ แต่ต่อมาประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับ 
เชื่อฟังข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบต่างๆที่ได้ประกาศ จากการที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆได้
เยี่ยมชมแบบ door-to-door ซึ่งประชาชนก็ได้ให้ความสนใจ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตนเพ่ือป้องกัน ยับยั้งการแพร่เชื้อของไวรัสได้ 
 กรณีตัวอย่ำง จังหวัดเกียนซาง ที่พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่ 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2021) ซึ่ง
จังหวัดเกียนซางเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน แต่ก็นับว่าเป็นตัวเลขที่น้อย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่
เป็นชาวกัมพูชาที่กระจายตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร และประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือ ท าให้เกิดความตระหนักรู้และช่วยกันร่วมมือป้องการการ
แพร่ระบาดของไวรัส   

 
ภาพที่ 54 เจ้าหน้าที่พร้อมจักรยานยนต์ในการเดินทางสื่อสารในชุมชนที่ยากจนในจังหวัดเกียนซาง 
ที่มา :  https://www.ingsa.org/covidtag/covid-19-commentary/toan-vietnam/ (2020) 
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 มำตรกำรทำงสังคม  
 กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามได้ออกมาตรการทางสังคมต่างๆ ให้ประชาชนปฏิบัติตาม เพื่อป้องกัน
ตนเองการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ( Social distancing ) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนเยอะ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม
จึงขอเน้นย ้าให้ประชาชนปฎิบัติตามมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและ
ท าให้จ านวนผู้ป่วยลดลงได้ 

 
ภาพที่ 55 ประชาชนเวียดนามได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม 

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com (2020) 
 

 กำรตอบสนองของประชำชนต่อมำตรกำรทำงสังคม  
 ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือต่อมาตรการทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในใจ
กลางเมืองจะปฏิบัติตามมาตรการได้เคร่งครัดกว่ากลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล เนื่องจาก ใน
เมืองจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรสูงกว่าชนบท และรัฐบาลเวียดนามได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละที่ 
คอยสาดส่องดูแลความประพฤติของประชาชนในเมืองให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และลงโทษทาง
กฎหมายต่อผู้ หรือร้านค้าที่ไม่ปฏิบัติตาม 
 กรณีตัวอย่ำง รัฐบาลท้องถิ่นกรุงฮานอย ได้เผยแพร่โทษที่ใช้บังคับต่อมาตรการทางสังคม เช่น ผู้ที่ไม่
สวมหน้ากากในที่สาธารณะต้องเสียค่าปรับสูงสุดที่ 300,000 ด่ง (ประมาณ 400 บาท) ร้านอาหารหรือแผงขาย
อาหารที ่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที ่อนุญาตให้บริการเฉพาะการซื ้อกลับบ้าน มีโทษปรับสูงสุด 2,000,000 ด่ง 
(ประมาณ 2,600 บาท) จากการบังคับใช้มาตรการทางสังคมในเมืองฮานอยอย่างเคร่งครัด ท าให้ประชาชน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
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ภาพที่ 56 ประชาชนในเมืองฮานอยใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ 

ที่มา : https://www.xinhuathai.com (2020) 
  
 มาตรการต่างๆที่บังคับใช้ จะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ประชาชน ประชาชนเป็นตัวแปรส าคัญที่สุด ซึ่งชาวเวียดนามได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถยอมรับปรับตัวเพ่ือ
ตอบรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศได้ ประเทศเวียดนามได้ผ่านประสบการณ์
การต่อสู้กับโรคระบาดต่างๆที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศมาแล้ว เช่น การระบาดของ
โรคซาร์ส เมอร์ส ท าให้รัฐบาลมีบทเรียนที่ส าคัญ ซึ่งการระบาดของ  covid-19 ครั้งนี้ ท าให้รัฐบาลมีบทเรียน
ต่อการป้องกันอย่างเต็มที่ และประชาชนก็ได้ตอบรับต่อนโยบายและให้ความร่วมมือด้วยเช่นกัน ในปั จจุบัน 
ชาวเวียดนามได้ยอมรับ และคุ ้นชินสามารถปรับตัวต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันแบบชีวิตวิถีใหม่ ( New 
Normal)  ได้แล้ว จึงสามารถกล่าวได้ว่า ชาวเวียดนามสามารถยอมรับต่อมาตรการทุกมาตรการของรัฐบาล 
และทุกมาตรการนั้นชาวเวียดนามได้ตระหนักถึง และได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 



บทที่ 5  
สรุป และอภิปรำบผลกำรศึกษำ 

 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศ
เวียดนาม เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการ
ควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาว
เวียดนามและการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เว็บไซต์ ตลอดจนข่าวสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยพบข้อ
สรุปผลการศึกษา และน าเสนอผลการอภิปราย ดังนี้ 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 5.1.1 กำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนำม 
 ผลการศึกษาพบว่า จ านวนผู้ป่วยในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 – วันที่ 7 เดือนมกราคม 
2021 จ านวนผู้ป่วยมีความไม่คงที่ในแต่ละเดือน และสามารถแบ่งช่วงเวลาการระบาดได้ออกเป็น 3 ครั้ง คือ
การระบาดครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2020 ต่อมาในครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2020 และการระบาดครั้งที่ 3 
ในเดือนธันวาคม 2020 โดยสถิติจ านวนผู้ป่วยสูงสุดอยู่ที่ 496 คน ในเดือนสิงหาคม 2020 โดยพื้นที่ที่พบการ
ติดเชื้อสูงที่สุด คือ เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์ของประชากรมากทั้งในประเทศ และนอกประเทศ 
 จ านวนผู้ป่วยในแต่ละเดือนจะมีความไม่คงที่ เพิ่มขึ้นบ้าง ลดลงบ้าง แต่จ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส covid-
19 ในประเทศเวียดนามยังอยู่ในระดับน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากร 
 5.1.2 บทบำทของรัฐบำลในกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข รวมไปถึงมำตรกำรท้องถิ่นในกำรควบคุม
โรคระบำดของประเทศเวียดนำม 
 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทราบว่าประเทศจีนเกิดการระบาดของไวรัสที่ไม่ทราบชื่อ รัฐบาลเวียดนาม
ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการก ากับป้องกันการแพร่ระบาดแห่งชาติทันทีเพื่อรับมือกับปัญหาการระบาด รัฐบาล
เวียดนามได้ออกมาตรการ ข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ก่อนพบผู้ติดเชื้อ และบังคับ
ใช้ทันทีเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายแรก ต่อมา เมื่อยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 6 ราย นายกรัฐมนตรีเหงียน ซวน ฟุก ได้
ตัดสินใจลงนามประกาศให้โรค covid-19 เป็นภาวะแพร่ระบาดแห่งชาติ และเริ่มประสานความร่วมมืออย่าง
จริงจังกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และโรงพยาบาลทุกระดับกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (nCoV19) ที่เป็นต้นเหตุของโรค covid-19 การควบคุมและลดการแพร่
ระบาดของไวรัส covid-19กลายเป็นประเด็นความส าคัญอันดับแรกของรัฐบาล  รัฐบาลจึงบังคับใช้มาตรการ
ต่างๆที ่เข้มงวด มีการแกะรอยผู ้ติดต่อกับผู ้ติดเชื ้อในทุกระดับ สิ ่งส าคัญที่บรรเทาการแพร่ระบาดที่ได้
ประสิทธิภาพที่สุด คือ การตัดสินใจเด็ดขาดและรวดเร็วในการใช้มาตรการ  Lockdown ความเข้มงวดของ
ทางการเวียดนาม น ามาซึ่งการสร้างความมั่นใจในการจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย การมีบุคลากรทาง
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การแพทย์ที่เพียงพอ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยในการท างาน รวมถึงการให้การรับรองได้ว่าชุมชน
จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมซึงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับประเทศเวียดนาม ในการรักษาความส าเร็จในการต่อสู้กับไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน
ในแต่ละเมืองในประเทศเวียดนาม รัฐบาลท้องถิ่นได้มีการออกมาตรการท้องถิ่นที่ต่างกันไปและบังคับใช้เฉพาะ
เมืองนั้นๆ แต่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นมาตรการของรัฐบาลกลาง ซึ่งให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักนโยบายของรัฐบาล
กลาง และมีการเพิ่มนโยบายภายในท้องถิ่น 
 5.1.3 พฤติกรรมควำมตระหนักต่อกำรป้องกันตนเองของชำวเวียดนำมและกำรตอบรับนโยบำย
ของกำรป้องกันโรคระบำด covid-19 ของชำวเวียดนำม 
 ผลการศึกษาพบว่า  รัฐบาลเวียดนามได้วางตัวเองเป็นผู้น าที่มีศักยภาพในการรับมือการระบาดของ
โรค covid-19 ได้ความมั่นใจจากประชาชน กลยุทธ์ที่ทางการเวียดนามใช้จูงใจประชาชน คือ  การขับเคลื่อน
กระแสชาตินิยมในภาวะการระบาดของไวรัส รัฐบาลเวียดนามตีกรอบ covid-19 ให้ดั่งเป็นศัตรูต่างชาติ และ
เรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกันเอาชนะ สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่เผชิญภัยสงครามจากการ
รุกรานของต่างชาติ นับตั้งแต่วันแรกที่พบการระบาด พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (CPV) และรัฐบาล
เวียดนาม ต่อสู้กับโรคระบาด ด้วยค าขวัญที่ว่า ‘สู้กับโรคระบาด ก็เหมือนสู้กับศัตรู’ ซึ่งพฤติกรรมและการ
ตระหนักรู้ของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประเทศประสบความส าเร็จกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส ชาวเวียดนามได้ให้ความเชื่อใจ และให้ความเคารพต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับที่รัฐบาลได้ออกมา ตอบรับ
ต่อนโยบายให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตนอย่างเชื่อฟังค าสั่ง น ามาซึ่งผลส าเร็จของการควบคุมโรคระบาด 
covid-19 ในประเทศเวียดนาม 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่า เป็นประเทศที่ประสบ
ความส าเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-19 เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบ
กับจ านวนประชากรภายในประเทศ ซึ่งจากการศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไป
ถึงมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนามที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการควบคุมโรค
ระบาด covid-19  พบว่า มาตรการและนโยบายต่างๆที่ได้ออกประกาศให้ประชาชนปฏิบัติตามนั้น ล้วนเป็น
มาตรการที่มีจุดประสงค์เพ่ือป้องกัน สกัดการแพร่ระบาด และลดสาเหตุการเกิดโรคให้มากที่สุด เช่น มาตรการ
ทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ การจ ากัดการเดินทาง การรณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับแนวคิดด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของ 
ศรีเมือง พลังฤทธิ์ (2553) ที่กล่าวว่า มาตรการการป้องกันโรคระบาดนั้น ได้แก่ การก าจัดหรือลดสาเหตุการ
เกิดโรค การยับยั้งการแพร่กระจาย และการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และมาตรการที่ทางการเวียดนามได้
น ามาปรับใช้ในการสกัดการแพร่ระบาดของ covid-19 สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ โลกาภิบาล กับโรคระบาดในยุคโลกาภิวัฒน์ : ศึกษากรณีโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) 
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ของ กนกพร สังวรประเสริฐ (2005) ที่พบข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่า รัฐบาลเวียดนามได้เข้มงวดในการออก
มาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศ โดยรัฐบาลได้ออกกฎให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดิน
ทางผ่านประเทศเวียดนามจะต้องแสดงเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพก่อน ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าในบรรดา
ประเทศที่จัดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดนั้น เวียดนามถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เนื่องจาก 
ประเทศเวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุด 

 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนามและ
การตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม คือ การมีประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานของรัฐบาลเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น า การแก้ปัญหาต่างๆ ที่แสดง
ให้เห็นว่าประชาชนในประเทศต้องมาก่อนเสมอ น ามาสู่ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของชาวเวียดนามที่มี
ต่อรัฐบาล ซึ่งเมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการท างานของรัฐบาล ท าให้การจูงใจในการขอความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมาตรการต่างๆจึงเป็นเรื่องง่าย 

5.3. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของประเทศเวียดนามที่ท าให้ประสบความส าเร็จต่อการควบคุมการ
ระบาดของไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน าไปปรับใช้ต่อการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคระบาดที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคตในประเทศไทยได้  
 
5.4. ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ 
 4.1 ข้อจ ากัดในด้านเวลา เนื่องจากผู้วิจัยมีเวลาในการศึกษาค่อนข้างน้อย จึงท าให้การเข้าถึงข้อมูล
ค่อนข้างจ ากัด อาจไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างละเอียดและชัดเจน 
 4.2 ข้อจ ากัดในด้านการเดินทาง เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวเหตุการณ์ในประเทศเวียดนาม 
ซึ่งต้องเก็บข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่จริง แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในขณะที่
จัดท าสารนิพนธ์นี้ และระยะทางที่ต้องใช้เวลาเดินทางนาน ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ท าให้ผู้วิจัยไม่
สามารถเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงได ้
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