เอเชียแปซิฟิก
แบบสำรวจควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับโควิด-19
ข้อความแนะนาสาหรับผูเ้ ข้าร่ วมการสารวจ:
สภากาชาดและ ___________________ อยากทราบว่า คุณรู ้อะไรแล้วบ้าง และอยากรู ้อะไรเพิ่มเติมบ้างเกี่ยวกับโควิด-19
การสารวจนี้จะใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับสุ ขภาพและการสื่ อสาร
คาตอบของคุณจะช่วยเราพัฒนาแนวทางในการต่อสู ้เกี่ยวกับโควิด-19
ขอบคุณที่เข้าร่ วมการสารวจนี้ค่ะ
สาหรับการสารวจออนไลน์: เริ่ มทาแบบสารวจเมื่อคุณมีเวลาทาแบบสารวจให้เสร็ จโดยไม่มีสิ่งใดขัดข้อง โปรดปิ ดโปรแกรมอื่น (เช่น แชท หรื อ อีเมล)
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่ งรบกวน
รายละเอียดเพิ่มเติม:
1. แบบสารวจนี้ไม่เปิ ดเผยตัวตน ดังนั้น เราจึงไม่ถามชื่อและที่อยูข่ องท่าน เราจะรวบรวมคาตอบที่ได้รับจากท่านและผูร้ ่ วมตอบแบบสารวจท่านอื่น
และเราจะจัดเก็บคาตอบไว้เป็ นความลับ เรา หรื อองค์กรที่ทางานร่ วมกับเรา อาจใช้คาตอบเหล่านี้ในอนาคต
แต่จะไม่มีผใู ้ ดสามารถระบุตวั ตนเฉพาะเจาะจงของท่านได้
2. คุณสามารถหยุดการตอบคาถามในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องให้เหตุผล
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
ผูร้ ับผิดชอบ:
XXX
คุณตกลงที่จะตอบคาถามหรื อไม่?
ใช่
ไม่ใช่ (หยุดทาแบบสารวจ)

คาแนะนา: รวมคาถามด้านล่างในทุกการทาแบบสารวจ
เอกสารแนบระบุรายการคาถามเพิ่มเติมทีท่ ่านสามารถเพิ่มได้ ขึ้นอยูก่ บั บริ บทและข้อมูลดิบที่สามารถหาได้ ดูบนั ทึกคาแนะนา 'วิธีการทาแบบสารวจทางไกล'
ที่แนบมา
ข้ อมูลด้ ำนประชำกร
ไม่
1.

คาถาม

โครงสร้างคาตอบ

คุณอาศัยอยูใ่ นสถานที่แบบใด?

ตัวเมือง
เขตชนบท
เขตเทศบาล
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2.

3.

คุณระบุว่าตนเองเป็ นเพศอะไร?

€

ผูช้ าย

€

ผูห้ ญิง

€

อื่น ๆ

€

ไม่ประสงค์จะระบุ

คุณอยูใ่ นกลุ่มอายุเท่าใด?

ต่ากว่า 12 ปี
13-17 ปี
18-29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60-69 ปี
70-79 ปี
มากกว่า 80 ปี

4.

โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของคุณ

ศึกษาในโรงเรี ยนน้อยกว่า 9 ปี
ศึกษาในโรงเรี ยนเป็ นระยะเวลา 9 ปี
อย่างน้อย 10 ปี (โดยไม่ได้วฒ
ุ ิสาหรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย)
อย่างน้อย 10 ปี (โดยได้รับวุฒิสาหรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย)

5.

คุณพูดภาษาอะไรเป็ นภาษาหลักเมื่ออยูท่ ี่บา้ น?

ตัวเลือกรายการ - ภาษาในเอเชียแปซิฟิคพร้อมด้วยตัวเลือกอื่น

ควำมรู้และแนวปฏิบัติ
6.

คุณเคยได้ยินเรื่ องโรคโควิด-19 หรื อไม่?
(กรุ ณาเลือกคาตอบเดียว)

€

ใช่

€

ไม่

€

ไม่ทราบ

รวมตัวคัดกรองที่แสดงหลังคาถาม ไม่ หรื อไม่ทราบ
COVID19 คือ โรคที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 'CO'
ย่อมาจาก corona (โคโรนา) 'VI' ย่อมาจาก virus (ไวรัส) และ
'D' ย่อมาจาก disease (โรค) ก่อนหน้านี้
โรคนี้มีชื่อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า 'โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
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2019' หรื อ '2019nCoV' ไวรัสโควิด-19
เป็ นไวรัสใหม่ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสในตระกูลเดียวกันที่ก่อโรคเช่น
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
และหวัดทัว่ ไปบางประเภท
เกิดการแพร่ ระบาดของโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพั
นธุ์ใหม่ ไวรัสนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศจีน ในปี 2019
และนับตั้งแต่น้ นั ก็แพร่ ระบาดไปทัว่ โลก
มีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการยืนยันแล้วนับพันราย
และหลายคนเสี ยชีวติ โดยเกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
รวมถึงใน [ระบุประเทศ] แหล่งข้อมูล: องค์การอนามัยโลก,
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ,
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
7.

8.

9.

โควิด-19 อันตรายแค่ไหน? (เลือก 1 คาตอบ)

โควิด-19 แพร่ ระบาดได้อย่างไร?
(เลือกคาตอบหนึ่งข้อหรื อหลายข้อ)

คุณและครอบครัวของคุณปกป้องตัวเองจากโควิด-19 อย่างไร?
(เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อหรื อหลายข้อ)

€

อันตรายมาก

€

อันตรายเล็กน้อย

€

ไม่อนั ตราย

€

ไม่ทราบ

€

การถ่ายเลือด

€

สารคัดหลัง่ จากบุคคลที่ติดเชื้อ

€

การแพร่ ในอากาศ

€

การสัมผัสโดยตรงกับคน/ สัตว์ ที่ตดิ เชื้อ

€

การสัมผัสวัตถุหรื อพื้นผิวที่ปนเปื้ อนเชื้อ

€

ยุงกัด

€

กินอาหารที่ปนเปื้ อนเชื้อ

€

ดื่มน้ าที่ไม่สะอาด

€

ไม่ทราบ

ล้างมือบ่อย ๆ
โดยใช้น้ ายาทาความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%
หรื อล้างด้วยน้ าสบู่เป็ นเวลา 20 วินาที
€ ปิ ดปากและจมูกเมื่อไอหรื อจาม
€ หลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีไข้และไอ
€ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก
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รวมตัวกรองที่จะแสดงหลังคาถามนี้

ปรุ งอาหารประเภทเนื้อและไข่ให้สุก

สิ่ งที่คุณสามารถทาได้เพื่อให้คุณและครอบครัวปลอดภัยจากโควิด-19 € หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่มีชีวิตและพื้นผิววัตถุที่สัมผัสกับ
สัตว์
a. ล้ำงมือบ่ อยๆ
€ อยูแ่ ต่ในบ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้ทวั่ เป็ นประจา หรื อล้างมือด้วยสบู่และน้ า
€ ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของรัฐบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ กระจายของโรค
ทาไมล่ะ? การล้างมือด้วยสบู่และน้ า หรื อเจลแอลกอฮอล์
โควิด-19
จะฆ่าเชื้อไวรัสที่อาจอยูบ่ นมือของคุณ
€ ใช้สมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อช่วยรักษา
b. รักษำระยะห่ ำงระหว่ ำงกัน
€ สวมใส่ หน้ากากอนามัย
รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (3 ฟุต)
ระหว่างคุณกับบุคคลที่ไอหรื อจาม

€ ไม่ทราบ
€ อื่น ๆ

ทาไมล่ะ? เมื่อคนเราไอหรื อจาม
ก็สามารถกระจายสารคัดหลัง่ ขนาดเล็กออกจากจมูกหรื อปาก
ซึ่งสารคัดหลัง่ นี้อาจมีไวรัสปะปนอยู่ หากคุณอยูใ่ กล้เกินไป
คุณอาจหายใจเอาสารคัดหลัง่ นั้นเข้าไป ซึ่งรวมถึงไวรัสโควิด-19
หากคนที่ไอนั้นมีเชื้อโรคดังกล่าว
c. หลีกเลี่ยงกำรสั มผัสตำ จมูก และปำก
ทาไมล่ะ? มือนั้นไปสัมผัสพื้นผิวมากมายและอาจติดไวรัสมาได้
เมื่อสัมผัสเชื้อ มืออาจนาไวรัสเข้าสู่ ดวงตา จมูก หรื อปาก หลังจากนั้น
ไวรัสสามารถเข้าสู่ ร่างกายของคุณและทาให้คุณป่ วยได้
d. รักษำสุ ขอนำมัยของทำงเดินหำยใจ
ทาให้แน่ใจว่าท่านและบุคคลรอบตัวท่าน
รักษาสุ ขอนามัยของทางเดินหายใจเป็ นอย่างดี
ซึ่งหมายถึงการปิ ดปากและจมูกด้วยข้อศอกหรื อใช้กระดาษชาระปิ ดเวล
าไอหรื อจาม หลังจากนั้นทิ้งกระดาษชาระที่ใช้แล้วในทันที
ทาไมล่ะ? สารคัดหลัง่ เป็ นตัวแพร่ กระจายไวรัส
ด้วยการปฏิบตั ิตามสุ ขอนามัยที่ดีน้ ี
คุณจะปกป้องคนที่อยูร่ อบตัวคุณจากเชื้อไวรัสก่อโรค เช่น หวัด,
ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19
e. ถ้ ำคุณมีไข้ ไอ และหำยใจลำบำก
รีบไปรับกำรรักษำแต่ เนิ่นๆ
อยูบ่ า้ น หากคุณรู ้สึกไม่สบาย ถ้าคุณมีไข้ ไอ หรื อมีอาการหายใจลาบาก
ให้รีบไปรับการรักษาแต่เนิ่นๆ
และโทรไปแจ้งทางสถานพยาบาลล่วงหน้า
ทาตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในท้องที่
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ทาไมล่ะ?
เจ้าหน้าที่ระดับประเทศและท้องถิ่นจะมีขอ้ มูลล่าสุ ดเกี่ยวกับสถานการณ์
ในพื้นที่ของคุณ
การโทรไปล่วงหน้าจะช่วยให้ผใู ้ ห้บริ การด้านสาธารณสุ ข
เตรี ยมให้คาแนะนาได้อย่างรวดเร็ ว
เพื่อให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
สิ่ งนี้จะช่วยปกป้องคุณและช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสและโรคติดเชื้ออื่นๆ
แพร่ กระจาย
f.

ติดตำมข่ ำวสำรและปฏิบัติตำมคำแนะนำของผู้ให้ บริกำรสำ
ธำรณสุ ข

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19ที่ปรับปรุ งล่าสุ ด
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูใ้ ห้บริ การด้านสาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขระดับประเทศและท้องถิ่น
หรื อนายจ้างของคุณ เกี่ยวกับการปกป้องตัวคุณและบุคคลอื่นจากโควิด19
ทาไมล่ะ?
เจ้าหน้าที่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจะมีขอ้ มูลล่าสุ ดว่าโควิด-19
แพร่ ระบาดในพื้นที่ของคุณหรื อไม่
พวกเขาสามารถแนะนาคนในพื้นที่ได้ดีที่สุดว่าควรทาอะไรเพื่อปกป้อง
ตนเอง
ที่มา: องค์การอนามัยโลก, กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ,
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

10.

วิกฤตการณ์มกั จะทาให้เกิดความกลัวและความกังวล โปรดระบุว่า
สิ่ งที่คุณกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับโควิด-19 สามเรื่ อง คืออะไรบ้าง?
สาหรับข้อมูลในแต่ละจุด โปรดอธิบายเป็ นระดับ (ไม่เคยกังวล;
กังวลบ้างบางคราว; กังวลบ่อยครั้ง)

สู ญเสี ยบุคคลที่รัก
ระบบสาธารณสุ ขทางานหนักเกินไป
การปิ ดโรงเรี ยน
บริ ษทั ขนาดเล็กหลายแห่งปิ ดตัวลง
เศรษฐกิจถดถอย
การจากัดสิ ทธิการเข้าถึงอาหาร
ประชาชนก่อความไม่สงบ
กังวลว่าตนเองจะเจ็บป่ วย
กังวลว่าตนเองจะตกงาน
อื่น ๆ: ____
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11.

12.

คุณคิดว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มโดยเฉพาะ
ที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อการแพร่ กระจายของ โควิด-19
ในชุมชนของคุณหรื อไม่?
(หากคาตอบคือบางส่ วนหรื อใช่ กรุ ณาระบุคาถาม)

€

ใช่

€

บางส่ วน

€

ไม่

€

คาถามปลายเปิ ด

€

วิธีการป้องกันตัวเองจากโควิด-19

€

อาการของโควิด-19

€

วิธีการแพร่ กระจายของโควิด-19

€

สิ่ งที่ตอ้ งทาหากคุณมีอาการของโควิด-19

€

ความเสี่ ยงและอาการแทรกซ้อนของโควิด-19

€

อื่น ๆ:______________________

กลุ่มใดที่คุณคิดว่าต้องรับผิดชอบต่อการแพร่ กระจายของโควิด-19?

ควำมไว้ ใจที่มีต่อแหล่งข้ อมูล/ช่ องทำงรับข้ อมูล
13.

คุณได้รับข้อมูลประเภทใดบ้างเกี่ยวกับโควิด-19?
(เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อหรื อหลายข้อ)

€
14.

คุณใช้แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19
บ่อยแค่ไหน?

โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์
การพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ

สาหรับข้อมูลในแต่ละจุด โปรดระบุระดับ ไม่เคย; นานๆ ครั้ง;
บางครั้ง; บ่อยมาก; ตลอดเวลา

เว็บไซต์หรื อเพจข่าวออนไลน์
โซเชียลมีเดีย (ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยูทูบ, วอตซ์แอป,
ไลน์)
เครื่ องมือค้นหา (ตัวอย่างเช่น กูเกิล้ )
วิทยุ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพของชุมชน (ตัวอย่างเช่น อสม.)
ผูน้ าชุมชนหรื อผูน้ าศาสนา
หมอยาพื้นบ้าน
หมอตาแยพื้นบ้าน
อาสาสมัครกาชาดหรื อเสี้ ยววงเดือนแดง
กระทรวงสาธารณสุ ข
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กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
องค์การอนามัยโลก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดระบุ: _____

15.

โทรทัศน์

คุณเชื่อมัน่ ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับโควิด-19
ของแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้มากแค่ไหน?

หนังสื อพิมพ์

สาหรับข้อมูลในแต่ละจุด โปรดระบุระดับ เชื่อมัน่ น้อยมาก;
เชื่อมัน่ ปานกลาง; เชื่อมัน่ มาก

การพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
เว็บไซต์หรื อเพจข่าวออนไลน์
โซเชียลมีเดีย (ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยูทูบ, วอตซ์แอป,
ไลน์)
เครื่ องมือค้นหา (ตัวอย่างเช่น กูเกิ้ล)
วิทยุ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพของชุมชน (ตัวอย่างเช่น อสม.)
ผูน้ าชุมชนหรื อผูน้ าศาสนา
หมอยาพื้นบ้าน
หมอตาแยพื้นบ้าน
อาสาสมัครกาชาดหรื อเสี้ ยววงเดือนแดง
กระทรวงสาธารณสุ ข
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
องค์การอนามัยโลก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดระบุ: _____

16.

คุณต้องการทราบข้อมูลประเภทใดในเวลานี้?
(เลือกคาตอบหนึ่งข้อหรื อหลายข้อ)

อาการของโควิด-19
เรื่ องราวของบุคคลที่หายจากโรค
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนใหม่สาหรับโควิด-19
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการรักษาโควิด-19
€

วิธีการที่ฉนั สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ กระจายเชื้อโรคภายในประเทศ
ของฉันได้
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17.

€

วิธีการที่ฉนั จะดูแลบุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง

€

สิ่ งที่ฉนั สามารถทาได้ ในกรณี ที่ฉนั หรื อครอบครัวของฉันมีอาการ

€

วิธีการใดที่ฉนั สามารถดูแลการศึกษาของบุตรหลานได้อย่างดีที่สุด

€

รายละเอียดเกี่ยวกับการจากัดการเดินทาง

€

[*]ใช่

€

[*]ไม่ใช่

€

อื่นๆ (กรุ ณาระบุ)...

คุณรู ้สึกหรื อไม่ ว่ามันยากที่จะพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19
นั้นถูกต้อง? ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคและการรักษาโรค

[คาถามปลายเปิ ด]

หากใช่ โปรดยกตัวอย่าง:
กำรมีส่วนร่ วม / ควำมสั มพันธ์
18.

หากเราต้องการติดต่อกับคุณเพื่อตอบกลับข้อเสนอและข้อกังวลเกี่ยวกั € โทรศัพท์
บโควิด-19 เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร?
€ การส่ งข้อความ
€ แชทบ๊อกซ์ของเฟซบุ๊ค
€ แมสเซนเจอร์แอปกรุ๊ ป (เช่น ไลน์, วอตซ์แอป)
€ อีเมล
€ อื่น ๆ (ระบุ)

19.

คุณมีคาแนะนาใดๆ
เกี่ยวกับการสื่ อสารเกี่ยวกับโรคให้ดีข้ นึ กว่านี้หรื อไม่?

20.

คุณมีคาแนะนาสาหรับกิจกรรมชุมชนที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่ ร € คาถามปลายเปิ ด
ะบาดของโรค หรื อลดผลกระทบของมันหรื อไม่?

21.

มีสิ่งใดที่สภากาชาดหรื อเสี้ ยววงเดือนแดงสามารถพัฒนาได้เกี่ยวกับกา
รให้ขอ้ มูลเรื่ องโควิด-19?

€ คาถามปลายเปิ ด

(คาถามปลายเปิ ด)
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22.

สิ้ นสุ ดการสารวจ

ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งค่ะ
คาตอบของคุณจะช่วยให้เราให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโควิด-19
ที่เป็ นประโยชน์และทันเหตุการณ์แก่ทุกคน
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โควิด-19 โปรดติดตามที่เว็ปไซต์ต่อไปนี้
XXX แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมของคุณ
ถ้าคุณมีคาถามเกี่ยวกับแบบสารวจนี้ โปรดติดต่อ XX
คลิก ดาเนินการต่อ เพื่อส่ งคาตอบของคุณ
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เอกสารแนบ: รายการคาถามที่สามารถเลือกได้
ข้ อมูลด้ ำนประชำกร
ไม่

คาถาม
23. อาชีพผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์

คาตอบ
€

พนักงานประจา

€

ประกอบอาชีพอิสระ

€

ไม่ได้ทางานและกาลังหางานอยู่

€

ไม่ได้ทางานแต่ยงั ไม่ได้หางาน

€

พ่อบ้าน/แม่บา้ น

€

นักเรี ยน/นักศึกษา

€

ทหาร

€

เกษียณอายุแล้ว

€

ไม่สามารถทางานได้

ควำมรู้
ไม่

คาถาม
24. อะไรคืออาการหลักของโควิด19?
(เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อหรื อหลา
ยข้อ)

คาตอบ
เป็ นไข้
ไอ
หายใจลาบาก
เจ็บคอ
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ท้องเสี ย
ไม่มีอาการ [ไม่แสดงอาการ]
อื่น ๆ: _______________________
ไม่ทราบ

25. คุณคิดว่าคุณมีโอกาสมากกว่าค €
นทัว่ ไปในการติดเชื้อโควิด-19
€
หรื อไม่? (เลือกหนึ่งตัวเลือก)
€

ใช่
ไม่
ไม่ทราบ
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26. คุณเห็นว่าการยับยั้งการแพร่ กระ€
จายของโควิด-19
€
ในชุมชนของคุณเป็ นเรื่ องสาคัญ
หรื อไม่? (เลือกหนึ่งตัวเลือก) €
€

27. คุณจะทาอย่างไรหากคุณหรื อค €
นในครอบครัวของคุณมีอาการ
€
ของโควิด-19?
(เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อหรื อหลา €
ยข้อ)
€

ใช่
ไม่
เล็กน้อย
ไม่ทราบ

สอบถามญาติที่มีประสบการณ์ว่าต้องทาอย่างไร
ไปโรงพยาบาลหรื อหน่วยงานทางการแพทย์
ไปหาพยาบาลแถวบ้าน
ซื้อยาที่ตลาด

€

ไปหาหมอพื้นบ้าน

€

กักตัวเองภายในบ้าน

€

อื่น ๆ:__________________________________

28. ปกติแล้วคุณจะทาอย่างไรในกร
ณี ที่เป็ นไข้หวัดใหญ่ทวั่ ไป?
(เลือกไม่เกิน 2 ตัวเลือก)

ไม่ทาอะไร ฉันดาเนินชีวิตตามปกติและหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งไข้หวัดใหญ่จะหายไปเอง
ฉันอยูท่ ี่บา้ น เพื่อจะได้ไม่แพร่ เชื้อแก่ผอู ้ ื่น
ฉันสวมใส่ หน้ากาก
ฉันดื่มชาจนกว่าจะหาย
ฉันขอคาแนะนาจากเพื่อนบ้าน
ฉันขอคาแนะนาจากหมอในท้องถิ่น
ฉันไปที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
อื่น ๆ:_________________________

29. คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดใ
หญ่และโรคอื่นๆ ก่อนมีโควิด19 อย่างไร?
(เลือกตัวเลือกหนึ่งข้อหรื อหลา
ยข้อ)

โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์
การพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อน ๆ
เว็บไซต์หรื อเพจข่าวออนไลน์
โซเชียลมีเดีย (ตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ค, ทวิตเตอร์, ยูทูบ, วอตซ์แอป, ไลน์)
เครื่ องมือค้นหา (ตัวอย่างเช่น กูเกิ้ล)
วิทยุ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพของชุมชน (ตัวอย่างเช่น อสม.)
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ผูน้ าชุมชนหรื อผูน้ าศาสนา
หมอยาพื้นบ้าน
หมอตาแยพื้นบ้าน
อาสาสมัครกาชาดหรื อเสี้ ยววงเดือนแดง
กระทรวงสาธารณสุ ข
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)
องค์การอนามัยโลก
€

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดระบุ: _____

30.

คุณประสงค์จะอ่านข้อมูลในภาษา
ใด?

คาถามปลายเปิ ด

31.

คุณประสงค์จะรับฟังข้อมูลในภา
ษาใด?

คาถามปลายเปิ ด
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