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บทคััดย่่อ

	การวิิจัยนี้้
ั � มีวัี ตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อศึกึ ษาระดัับความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุม
โรคโควิิด-19 และศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุม
โรคโควิิด-19 คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างจากอาจารย์์พยาบาล บุุคลากรสายสนัับสนุุนและนัักศึกึ ษาพยาบาล โดยวิิธีสุ่่�ี ม
แบบชั้้�นภููมิิ จำำ�นวน 125 คน เก็็บรวบรวมข้้ อมููลแบบออนไลน์์เครื่่�องมืือการวิิจััย ประกอบด้้ วยแบบสอบถามข้้ อมููล
ส่่วนบุุคคล แบบสอบถามความรู้้�เรื่่�องโรค แบบสอบถามความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และแบบสอบถามพฤติิกรรมการป้้องกััน
และควบคุุมโรคโควิิด-19 ตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหาของเครื่่�องมืือโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจำำ�นวน 3 ท่่าน ตรวจสอบ
ความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถามความรู้้�และพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 ด้้ วย KR-20 ได้้ ค่่าความเชื่่�อมั่่�น
เท่่ากัับ .73 และ .79 ตรวจสอบความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถามความเชื่่�อด้้านสุุขภาพด้้ วย Cronbach’s alpha coefficient
ได้้ ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ .84 วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ สถิิติเิ ชิิงพรรณนาและสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สันั ผลการวิิจััย
พบว่่า อาจารย์์ บุุคลากร และนัักศึกึ ษามีีความรู้้�เรื่่�องโรคอยู่่�ในระดัับดีีมาก ( X =14.88, SD=.14) ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ
อยู่่�ในระดัับดีี ( X =122.33, SD=12.76) และพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับดีีมาก
( X =11.92, SD=.30) ส่่วนความรู้้�เรื่่�องโรคและความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ มีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคโควิิด-19 แบบไม่่มีนัี ัยสำ�คั
ำ ัญ (r=.001, p-value=.995; r=.042, p-value=.641 ตามลำำ�ดับั ) เพื่่�อส่่งเสริิม
พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 ของกลุ่่�มบุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาลที่่�มีรี ะดัับดีีมากให้้ ยั่่�งยืืนจึึงควรให้้
การสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ การป้้องกัันโรคและการแพร่่กระจ่่ายเชื้้�อให้้ เพีียงพอและต่่อเนื่่�อง
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : ความรู้้�; ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ; พฤติิกรรมสุุขภาพ; โควิิด-19
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Abstract

This research aimed to study the levels of knowledge, health beliefs, and prevention and control behavior
related to COVID-19 among faculties, staff, and nursing students and to examine the relationship between
those variables during Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. The samples of 125 participants
were selected by stratified random sampling from faculties, staff, and nursing students. The data were collected
online using research tools. The research instruments included demographic, knowledge, health beliefs, and
prevention and control behavior related to COVID-19 questionnaires. These tools were approved for the
content validity by 3 experts. The reliabilities of knowledge and COVID-19 prevention and control behavior
questionaires were tested using Kuder-Richardson -20, and they were .73 and .79. The Cronbach’s alpha
coefficient was used to examine the reliability of health belief questionnaire, and it was .84. Data were analyzed
using descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient.The results showed that the average score of
knowledge was at the highest level ( X =14.88, SD=.14). Health belief score was high ( X =122.33,
SD=12.76) and prevention and control behavior was in the highest level ( X =11.92, SD=.30). There was
no statically significant relationship between knowledge, health beliefs, and prevention and control behavior
among faculties, staff, and nursing students (r=-.001, p-value=.995; r=.042, p-value=.641, respectively).
To promote the COVID-19 prevention and control behavior of faculties, staff, and students, the university
should continuously support essential material and equipments to protect and prevent the disease.
Keywords: knowledge; health belief; prevention and control behavior; COVID-19.
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โรคโคโรนาไวรััส (COVID-19) เป็็ นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ที่่�มีีการระบาดเป็็ นวงกว้้ าง (Pandemic) และรวดเร็็ว
มีีความรุุนแรง ที่่�เกิิดจากเชื้้�อ coronavirus SARS CoV-2 ซึ่่�งถููกพบครั้้�งแรกในเดืือนธัันวาคม 2019 ในเมืืองอู่่�ฮั่่�น
ประเทศจีีน ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2020 องค์์การอนามััยโลก (WHO) ได้้ ตั้้�งชื่่�ออย่่างเป็็ นทางการว่่า COVID-19 CO
ย่่อมาจาก Corona, VI สำำ�หรัับไวรััสและ D หมายถึึงโรคโควิิด-19 หรืือ SARS CoV-2 แพร่่กระจายจากคนสู่่�คนได้้ ง่่าย
ผ่่านทางละอองฝอยจากทางเดิินหายใจที่่�เกิิดจากการไอ จาม และแม้้ กระทั่่ง� การพููด เมื่่�อบุุคคลอยู่่�ห่่างจากผู้้�ที่่�เป็็ นโรค
COVID-19 น้้ อยกว่่า 6 ฟุุต ละอองเหล่่านี้้�อาจเข้้ าสู่่�ดวงตา ปากหรืือจมููกหรืือ อาจติิดเชื้้�อโดยการหายใจเข้้ าทางปาก
หรืือจมููกนอกจากนี้้� เชื้้�อโควิิด-19 ยัังสามารถแพร่่เชื้้�อได้้ หากเชื้้�อนี้้�ติดิ อยู่่�ที่่�มือื เมื่่�อมือื ไปสััมผััสดวงตา จมููก หรืือปาก
เชื้้�อจะสามารถเข้้ าสู่่�ร่่างกายได้้ เมื่่�อเชื้้�อเข้้ าสู่่�ร่่างกาย บางรายอาจไม่่แสดงอาการของโรคแต่่สามารถแพร่่เชื้้�อได้้ ทำำ�ให้้ เกิิด
ความยากลำำ�บากที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงจากผู้้�ที่่�ติดิ เชื้้�อโควิิด-19 ได้้ โดยตรง โรค COVID-19 ในระยะแรกไม่่มีีอาการบ่่งชี้้�ที่่�
แน่่นอน ยกเว้้ นเมื่่�อมีีอาการรุุนแรงจึึงจะมีีอาการไอแห้้ งๆไม่่มีีเสมหะ เสีียงไม่่แหบและเสีียงไม่่หาย ต่่อมรัับรสรัับ
กลิ่่�นเสีีย บางรายมีีอาการท้้ องเสีีย อาการของโรคที่่�รุนุ แรงคืือการติิดเชื้้�อในปอด ทำำ�ให้้ ปอดอัักเสบ เมื่่�อรัักษาหายแล้้ ว
ปอดจะไม่่สามารถกลัับมาทำำ�หน้้ าที่่�ได้้ เหมืือนปกติิ ประการสำำ�คััญคืือโรคนี้้�มีรี ะยะฝัักตัวั นาน 2-14 วัันและสามารถ
แพร่่กระจ่่ายเชื้้�อได้้ ประกอบกัับโรคนี้้�ยัังไม่่มีวิี ิธีกี ารรัักษาที่่�ได้้ ผลแน่่นอนและเชื้้�อนี้้�ยัังมีีการกลายพัันธุ์์�อยู่่�ตลอด ในผู้้�ที่่�มีี
ภููมิิต้้านทานโรคต่ำำ�� เช่่น เด็็ก สตรีีตั้้�งครรภ์์ ผู้้�สููงอายุุและผู้้�ที่่�มีีอาการของโรคไร้้ เชื้้�อ (NCDs) เช่่น โรคความดัันโลหิิตสูงู
โรคเบาหวาน และโรคหััวใจ หากบุุคคลเหล่่านี้้�ติดิ เชื้้�อ COVID-19 จะส่่งผลให้้ มีีอาการรุุนแรง และมีีอัตั ราการเสีีย
ชีีวิตสู
ิ งู 1 รััฐบาลเห็็นถึึงความรุุนแรงของโรคโควิิด-19 จึึงได้้ ตั้้�งศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
COVID-19 (ศคบ.)2 ขึ้้�น เพื่่�อควบคุุม สกััดกั้้�น ชะลอ การแพร่่ระบาดของโรค และสร้้ างความรัับรู้้� ความเข้้ าใจให้้ แก่่
ประชาชน ตลอดจนเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์เป็็ นรายวััน เผยแพร่่ทางสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียและโทรทััศน์์ทุุกช่่อง เกี่่�ยวกัับ
ความคืืบหน้้ าของสถานการณ์์ ข้้ อมูลู ข่่าวสาร โดยเผยแพร่่คำ�ำ แนะนำำ�ของแพทย์์ และผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อป้้องกัันการตื่่�นตระหนก
ของประชาชน จากข้้ อมููลของ ศคบ. ทุุกเที่่�ยงวัันตลอดมา บุุคลากรทางด้้ านสุุขภาพ โดยเฉพาะวิิชาชีีพพยาบาลซึ่่�งเป็็ น
บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�เป็็ นผู้้�ให้้ บริิการทางด้้ านสุุขภาพที่่�อยู่่�ใกล้้ ชิิดกัับผู้้�รัับบริิการมากที่่�สุดุ จััดเป็็ นกลุ่่�มวิิชาชีีพที่่�มีี
ความเสี่่�ยงต่่อการที่่�จะได้้ รัับเชื้้�อมากที่่�สุดุ หากมีีพฤติิกรรมสุุขภาพไม่่ถููกต้้อง จากข้้ อมููลของ Catton H.3 นายกสภา
การพยาบาลระหว่่างประเทศ (International Council of Nurse, ICN )ประเมิินว่่าร้้ อยละ 6 ของผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19
เป็็ นบุุคลากรทางด้้ านสาธารณสุุข จากการรายงานในวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2563 มีีผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อโรคCOVID-19 จำำ�นวน
35,000,000 คน คาดว่่ามีีบุุคลากรทางด้้ านสาธารณสุุข ติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 จำำ�นวนมากกว่่า 210,000 คน แต่่มีี
การรายงานว่่ามีีบุุคลากรทางสาธารณสุุข ติิดเชื้้�อโควิิดเพีียง 9,000 คน ซึ่่�งคาดว่่าน่่าจะเป็็ นรายงานที่่�ต่ำ��กว่
ำ ่าความเป็็ นจริิง
ซึ่่�งมีีพยาบาลวิิชาชีีพเสีียชีีวิิต 260 คน รายงานอััตราการติิดเชื้้�อของบุุคลากรทางการแพทย์์ของประเทศไทย ณ วัันที่่�
15 เมษายน 2563 พบว่่าบุุคลากรทางการแพทย์์ติดิ เชื้้�อโควิิด-19 มีีจำ�ำ นวน 102 คน คิิดเป็็ นร้้ อยละ 4 ของจำำ�นวน
ผู้้�ติิดเชื้้�อทั้้�งหมดในประเทศ และการติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ส่่วนใหญ่่เกิิดจากการปกปิิ ดข้้ อมููลของผู้้�รัับบริิการ4
	การจััดการเรีียนการสอนวิิชาชีีพพยาบาลนั้้�น นัักศึกึ ษาพยาบาลต้้ องศึึกษาวิิชาการทั้้�งภาคทฤษฎีีควบคู่่�ไปกัับ
การศึึกษาภาคปฏิิบัติั นัิ ักศึกึ ษาพยาบาล จะต้้ องขึ้้�นฝึึ กประสบการณ์์วิชิ าชีีพในสถานการณ์์จริิง ในโรงพยาบาลที่่�ตึกผู้้�ป่
ึ ่ วยนอก
และตึึกผู้้�ป่่วยใน และในชุุมชน ตามลัักษณะวิิชาที่่�ศึกึ ษา ในขณะที่่�นัักศึกึ ษาฝึึ กประสบการณ์์วิชิ าชีีพนั้้�นมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
ทำำ�หน้้ าที่่�นิิเทศการฝึึ กประสบการณ์์วิิชาชีีพให้้ ดัังนั้้�นบุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์์ จึึงเป็็ นกลุ่่�มที่่�มีี
โอกาสเสี่่�ยงที่่�จะติิดเชื้้�อ COVID-19 สููง แต่่หากว่่าบุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาลรู้้�สึึกว่่าการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพนั้้�น
เป็็ นสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์สามารถป้้ องกัันโรคและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคได้้ มากกว่่าความยากลำำ�บากที่่�จะเกิิดขึ้้�น
จากการไม่่ปฏิิบัติั ติ น รวมถึึงมีีความรู้้�สึึกกลััวต่่อโรคหรืือรู้้�สึกว่
ึ ่าโรคคุุกคามตน และรู้้�สึึกว่่าตนเองมีีพลัังเพีียงพอที่่�จะ
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ต่่อต้้านโรคได้้ ก็จ็ ะนำำ�ไปประพฤติิปฏิิบััติิตามแนวคิิดทฤษฎีีของแบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ เพื่่�อให้้ การศึึกษา
พฤติิกรรมสุุขภาพ มีีความแม่่นยำำ�ขึ้้�นเบคเกอร์์และไมแมน5ได้้ เพิ่่�มองค์์ประกอบร่่วม (Modifying and enabling factor)
อัันได้้ แก่่ ลัักษณะประชากร ตลอดจนสิ่่�งจููงใจที่่�จะส่่งเสริิมการปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมสุุขภาพมากขึ้้�น เช่่น การศึึกษาของ
Reza Sadeghi, Mehri Hashemi and Narges Khanjani6 ที่่�ให้้ ความรู้้�เรื่่�องการป้้องกัันโรคแบบสากลโดยใช้้ แบบแผน
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ ในพยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ านในหน่่วยพยาบาลฉุุกเฉิิน เมืืองศรีีจันั ประเทศ อิิหร่่าน พบว่่า พยาบาล
มีีการรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง รัับรู้้�ความรุุนแรง รัับรู้้�ประโยชน์์และอุุปสรรค์์ รัับรู้้�แรงจููงใจในการปฏิิบัติั ิ ดีีกว่่ากลุ่่�มควบคุุม
อย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ (p.001) และจากการศึึกษาของ Mi-Ja Kim, Seon-Jin Yun7 ศึึกษาปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อทัศั นคติิ
และการป้้องกัันโรคแบบมาตรฐาน (Standard Precaution) จากการใช้้ แบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพในนัักศึกึ ษาพยาบาล
ที่่�พบว่่าปััจจััยที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อการปฏิิบััติตัิ ัวในการป้้องกัันโรคแบบสากลในนัักศึึกษาพยาบาลได้้ แก่่การรัับรู้้�ประโยชน์์
มีีระดัับสููงสุุด ส่่วนการรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงและการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหาและอุุปสรรคเป็็ นปััจจััยที่่�ร่่วมกัันทำำ�นายเจตคติิและ
พฤติิกรรมการป้้องกัันโรคแบบมาตรฐานของนัักศึึกษาพยาบาลได้้ 8 พฤติิกรรมสุุขภาพ เป็็ นพฤติิกรรมที่่�บุุคคล
แสดงออกจากความรู้้� ความเข้้ าใจ ความเชื่่�อ ความรู้้�สึึก ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับ การป้้องกัันโรค การส่่งเสริิมสุุขภาพ การรัักษาโรค
และการฟื้้� นฟููสภาพ ซึ่่�งสอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ เอื้้�อจิิต สุุขพููล, ชลดา กิ่่�งมาลา, ภาวิิณีี แพงสุุข, ธวััชชััย ยืืนยาว
และ วััชรีีวงค์์ หวัังมั่่�น9 ที่่�พบว่่าการให้้ ความรู้้�ด้้านสุุขภาพสามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพได้้ อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
ทางสถิิติิ เนื่่�องจากความรู้้�ในการคิิดเรื่่�องราวต่่างๆ จากสิ่่�งที่่�ได้้ รัับรู้้�มานำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั ขิ องบุุคคล แม้้ โรคโควิิด-19
เป็็ นโรคอุุบัติั ใิ หม่่ แต่่ข้้อมููลต่่างๆที่่�เผยแพร่่ผ่่านสื่่�อต่่างๆ ของ ศคบ. นั้้�นส่่งผลให้้ ผู้้�รัับข้้ อมููลมีีความรู้้�ความเข้้ าใจเกี่่�ยวกัับ
โรคโควิิด-19 และน่่าจะมีีพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ถููกต้้อง
พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค-19 เป็็ นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับวิิชาชีีพพยาบาล เพราะ
เป็็ นการปกป้้ องสุุขภาพทั้้�งของผู้้�ให้้ บริิการและผู้้�รัับบริิการ จากโรคติิดเชื้้�อและป้้องกัันการระบาดของเชื้้�อโควิิด-19
ดัังนั้้�นการศึึกษาในครั้้�งนี้้�จึงึ ต้้ องการศึึกษา ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมการป้้องกััน
และควบคุุมโรคโควิิด-19 ของบุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลธััญบุุรีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 เพื่่�อนำ�ำ ผลการวิิจัยั มาวางแผนปรัับปรุุงพฤติิกรรมสุุขภาพของ บุุคลากร และ
นัักศึกึ ษาพยาบาลต่่อไป

วััตถุุประสงค์์ในการศึึกษา

1. เพื่่�อศึกึ ษาระดัับ ความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และ พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19
ของบุุคลากร และนัักศึกึ ษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
2. เพื่่�อหาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง ความรู้้�เรื่่�องโรค ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและ
ควบคุุมโรคโควิิด-19 ของ อาจารย์์ บุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี

สมมติิฐานการวิิจัยั

1. ความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 ของ บุุคลากรและ
นัักศึกึ ษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี อยู่่�ในระดัับดีี
2. ความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ มีีความสััมพัันธ์์ กัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 ของ
อาจารย์์ บุุคลากรและนัักศึกึ ษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี
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กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�นำ�ำ เอาแบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ (Health Belief Model) ของเบคเกอร์์และไมแมน5
มาเป็็ นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ประกอบด้้ วย ลัักษณะประชากรและ การได้้ รัับข้้ อมููลข่่าวสาร ความรู้้�เรื่่�องโรค ความเชื่่�อ
ด้้ านสุุขภาพ 5 ด้้ าน (การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง การัับรู้้�ความรุุนแรง การรัับรู้้�ประโยชน์์ การรัับรู้้�ปััญหาและอุุปสรรค การรัับรู้้�
แรงจููงใจ) และพฤติิกรรมสุุขภาพ ดัังแสดงในรููป ที่่� 1
ตััวแปรต้้น
ปัั จจััยส่่วนบุุคคล
อายุุ
เพศ
ระดัับการศึึกษา
ช่่องทางการได้้ รัับข้้ อมููล เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ความรู้้เ� รื่่อ� งโรคโควิิด-19
แบบแผนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ
การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง
การรัับรู้้�ความรุุนแรง
การรัับรู้้�ประโยชน์์
การรัับรู้้�ปััญหาและอุุปสรรค
การรัับรู้้�แรงจููงใจ

วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั

ตััวแปรตาม

พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19

การวิิจัยนี้้
ั � เป็็ นการวิิจัยั เชิิงพรรณนา ประเภทหาความสััมพัันธ์์ (descriptive correlation research) เก็็บรวบรวม
ข้้ อมููลในระหว่่างเดืือน กรกฎาคม ถึึงเดืือน สิิงหาคม 2563
	ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร จำำ�นวน 178 คน ประกอบไปด้้ วยบุุคลากรสายสนัับสนุุนจำำ�นวน 11 คน อาจารย์์พยาบาล 29 คน
นัักศึกึ ษาปีี ที่่� 2 จำำ�นวน 72 คน นัักศึกึ ษาปีี ที่่� 3 จำำ�นวน 66 คน ปีี การศึึกษา 2563 ยัังไม่่มีนัี ักศึกึ ษาปี่่� ที่่� 1 เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ของโรคโควิิด-19 นัักศึกึ ษาที่่�สมััครเข้้ ามาเรีียนในคณะฯจึึงยัังไม่่ถูกคั
ู ดั เลืือกเข้้ ามาศึึกษา และคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี เป็็ นคณะใหม่่ในปีี การศึึกษา 2563 ยัังไม่่มีีนัักศึกึ ษาปีี ที่่� 4
	กลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรที่่�ต้้องการศึึกษามีีจำ�ำ นวนแน่่นอน 178 คน การหาขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างครั้้�งนี้้�ใช้้ ตาราง
สำำ�เร็็จรููปของ เครจซี่่�และมอร์์แกน11 ได้้ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ต้้องศึึกษาเท่่ากัับ 125 คน เนื่่�องจากประชากรมีีคุุณลัักษณะที่่�
แตกต่่างกัันเพื่่�อให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นตััวแทนของประชากรที่่�ศึกึ ษาจึึงใช้้ วิิธีสุ่่�ี มตััวอย่่างแบบแบ่่งเป็็ นชั้้�นภููมิิ (Stratified
Sampling) และคำำ�นวณขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่างตามสััดส่่วนของประชากร ดัังนั้้�นกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึึกษาประกอบด้้ วย
อาจารย์์พยาบาล 20 คน บุุคลากรสายสนัับสนุุน 8 คน นัักศึกึ ษาชั้้�นปีี ที่่� 2 จำำ�นวน 51 คน นัักศึกึ ษาปีี 3 จำำ�นวน 46 คน
รวมกลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 125 คน
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เครื่่อ� งมืือวิิจัยั

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ การวิิจััยครั้้�งนี้้�ประกอบด้้ วย แบบสอบถามจำำ�นวน 4 ชุุด แบบสอบถามทุุกชุุดคณะผู้้�วิิจััยสร้้ างขึ้้�น
มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
1. แบบสอบถามชุุดที่่� 1 ประกอบไปด้้ วยแบบสอบถามส่่วนบุุคคล และการได้้ รัับข้้ อมููลข่่าวสาร
2. แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับความรู้้�เรื่่�องโรคโควิิด-19 ได้้ มาจากการศึึกษาความรู้้�เรื่่�องโรคโควิิด-19 ในเรื่่�อง ความรู้้�
เรื่่�องโรค สาเหตุุ อาการ อาการแสดง การวิินิิจฉััย การรัักษา การแพร่่กระจ่่ายเชื้้�อและวิิธีกี ารป้้องกัันโรค มีีข้้อคำ�ถ
ำ าม
ทั้้�งหมด จำำ�นวน 15 ข้้ อ คะแนนเต็็ม 15 คะแนน ตอบถููกให้้ 1 คะแนน ตอบผิิดให้้ 0 คะแนน
3. แบบสอบถามความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ คณะผู้้�วิิจัยศึ
ั กึ ษาทฤษฎีีความเชื่่�อด้้านสุุขภาพของเบคเกอร์์และไมแมน5
กัับความรู้้�เรื่่�องโรคโควิิด-19 แล้้ วนำำ�มาสร้้ างมาเป็็ นแบบสอบถาม ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 แบ่่งออกเป็็ น
การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง การรัับรู้้�ความรุุนแรง การรัับรู้้�ประโยชน์์ การรัับรู้้�ปััญหาและอุุปสรรค และการรัับรู้้�แรงจููงใจ เป็็ น
แบบสอบถามชนิิดประมาณค่่า 5 ระดัับ รวมทั้้�งหมด 30 ข้้ อ คะแนนเต็็ม 150 คะแนน
4.แบบสอบถามเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 จำำ�นวน 12 ข้้ อ เมื่่�อตอบว่่าปฏิิบัติั ิ
ทุุกครั้้�งให้้ 1 คะแนน ไม่่ปฏิิบัติั ใิ ห้้ 0 คะแนน คะแนนเต็็มเท่่ากัับ 12 คะแนน
คณะผู้้�วิิจััยนำ�ำ แบบสอบถามที่่�พััฒนาขึ้้�นจากการทบทวนวรรณกรรม ไปตรวจสอบความตรงเชิิงเนื้้�อหา
(Content Validity) โดยการนำำ�ไปให้้ ผู้้� ทรงคุุณวุุฒิิตรวจสอบ จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่�อหาความสอดคล้้ องระหว่่างเนื้้�อหา
กัับวััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการศึึกษา โดยใช้้ เกณฑ์์การประเมิิน -1, 0 และ1 หากพบว่่าค่่าดััชนีีมีคี วามสอดคล้้ องระหว่่าง
ข้้ อคำ�ถ
ำ ามกัับวััตถุุประสงค์์ (Item-Objective Congruence Index : IOC) จากผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีค่่าต่ำำ��กว่่า .5 คณะผู้้�วิิจััย
นำำ�ไปปรัับปรุุงตามคำำ�แนะนำำ� จนได้้ ค่่าคะแนนความสอดคล้้ องของแบบวััดความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และพฤติิกรรม
การป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 เท่่ากัับ .75, .91 และ .83 ตามลำำ�ดับั หลัังจากนั้้�นนำำ�ไปทดลองใช้้ กับั บุุคลากร
และนัักศึกึ ษาของสถาบัันการศึึกษาแห่่งหนึ่่�งจำำ�นวน 30 คน หาค่่าความเชื่่�อมั่่�น ของความรู้้� และพฤติิกรรมการป้้องกััน
และควบคุุมโรคโควิิด-19 ด้้ วยวิิธีคูี ูเดอร์์ ริิชาร์์ดสััน (KR-20) ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพด้้ วยสััมประสิิทธิิอัลั ฟ่่ าของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้้ ค่่าความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�องมืือเท่่ากัับ .73, .79, และ .84 ตามลำำ�ดับั

การพิิทักั ษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง

	การวิิจัยนี้้
ั � ผ่่านการพิิจารณาและอนุุมัติั ิ จากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ของมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ราชมงคลธััญบุุรีี ตามเอกสารเลขที่่� RMUTT_NO.EXp01/63 ลงวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2564

การเก็็บรวบรวมข้้อมููล

	ผู้้�วิิจััยเก็็บข้้ อมููล online โดยคณะผู้้�วิิจััยขออนุุญาตนำำ�แบบสอบถามเข้้ าสู่่�ระบบคอมพิิวเตอร์์โดยจััดวางไว้้
ที่่�หน้้ าเว็็บไซต์์ของคณะพยาบาลศาสตร์์ พร้้ อมชี้้�แจงรายละเอีียดในการเข้้ าร่่วมตอบแบบสอบถาม โดยระบุุว่่าการตอบ
แบบสอบถามในครั้้�งนี้้�จะไม่่มีผี ลใดๆต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง เพราะการรายงานผลการศึึกษาจะรายงานผลในภาพรวม คำำ�ตอบ
ของกลุ่่�มตััวอย่่างจะเก็็บไว้้ เป็็ นความลัับ ซึ่่�งจะไม่่มีผี ลกระทบใดๆ ต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง คำำ�ตอบของกลุ่่�มตััวอย่่างจะปรากฏบน
platform ในเว็็บไซต์์ของคณะฯ ที่่�คณะผู้้�วิิจััยเท่่านั้้�นที่่�สามารถเข้้ าถึึงได้้ หลัังจากนั้้�นคณะผู้้�วิิจััยจะนำำ�เอกสารยิินยอม
เข้้ าร่่วมวิิจััยไปให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างเซ็็นชื่่�อและให้้ ค่่าตอบแทนการเข้้ าร่่วมวิิจััยในภายหลััง คณะผู้้�วิิจััยเก็็บข้้ อมููลระหว่่าง
เดืือนกรกฎาคม ถึึง เดืือนสิิงหาคม 2563 นัักศึกึ ษาและบุุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์์ เข้้ าร่่วมตอบแบบสอบถาม
จำำ�นวน 149 คน ผู้้�วิิจััยตรวจสอบความครบถ้้ วนของข้้ อมููลและนัับจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถาม เพื่่�อให้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง
เป็็ นตััวแทนของประชากรที่่�ต้้องการศึึกษา เมื่่�อได้้ จำ�ำ นวนผู้้�เข้้ าร่่วมตอบแบบสอบถามครบตามสััดส่่วนที่่�คำ�ำ นวณ คณะผู้้�วิิจัยั
ตััดเอาคำำ�ตอบของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มาตอบภายหลัังออก กลุ่่�มตััวอย่่างเท่่ากัับ 125 คน
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การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป ข้้ อมููลส่่วนบุุคคลและตััวแปรที่่�ศึกึ ษาใช้้ สถิิติเิ ชิิงพรรณนา ได้้ แก่่
จำำ�นวน ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และวิิเคราะห์์หาความสััมพัันธ์์ของตััวแปรใช้้ ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์
ของเพีียร์์สันั (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิิจัยั

	กลุ่่�มตััวอย่่างที่่ศึ� กึ ษาเป็็ นเพศหญิิง (92%) เพศชาย (8%) กลุ่่�มตััวอย่่างประกอบด้้ วยนัักศึกึ ษาพยาบาล (76.80%)
มากที่่�สุดุ มีีบุุคลากรที่่�ไม่่ใช่่บุุคลากรสายสุุขภาพอยู่่�เพีียง 6.4% กลุ่่�มตััวอย่่างมีีอายุุอยู่่�ระหว่่าง 18-22 ปีี 74.8%
กลุ่่�มตััวอย่่างได้้ รัับข้้ อมููลเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 จากการใช้้ Facebook มากที่่�สุดุ 84.8% รองลงมาคืือจากทีีวีี 76.8 %
Line Application 44% เพื่่�อน 36.8% สมาชิิกในครอบครััว 34.8% บุุคลากรทางการแพทย์์ 31.2% สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ 24%
WhatsApp 4.8% ได้้ ข้้อมููลจาก E-mail น้้ อยที่่�สุดุ เพีียงร้้ อยละ 1.6
ผลการวิิจััย พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับดีีมาก ( X =14.88,SD=.41)
เมื่่�อวิเิ คราะห์์รายข้้ อพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึกึ ษาตอบถููกหมดเกืือบทุุกข้้อยกเว้้ นข้้ อที่่�ถามว่่าโรคโควิิด-19 ยัังไม่่มียี ารัักษา
มีีผู้้�ตอบไม่่ถููกจำ�ำ นวน 5 คน รองลงมาคืือข้้อที่่�ถามว่่าโรคโควิิด-19 มีีระยะฟัักตัวั นาน 14-24 วััน มีีผู้้�ตอบไม่่ถููก 3 คน
และการไม่่ปกปิิ ดข้้ อมููลภายหลัังสััมผััสเชื้้�อ มีีผู้้�ตอบไม่่ถููก 2 คน อาการสำำ�คััญของโรค และการติิดตามความก้้ าวหน้้ า
ของโรคโควิิด-19 มีีผู้้�ตอบผิิดเพีียงข้้ อละ 1 คน ดัังแสดงในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้้�เรื่่�องโรค COVID-19 จำำ�แนกรายข้้ อ และโดยภาพรวม
ข้้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ความรู้้เ� กี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ติิดต่่อง่่ายผ่่านฝอยละออง จากการไอ จาม
สามารถแพร่่เชื้้�อได้้ แม้้ ไม่่แสดงอาการ
แพร่่เชื้้�อได้้ เร็็ว เป็็ นวงกว้้ าง
ความรุุนแรงของโรคคืือทำ�ำ ลายเนื้้�อเยื่่�อที่่�ปอด
ระยะฟัักตัวั 14 – 24 วััน
อาการสำำ�คััญของโรคโควิิด-19 คืือมีไี ข้้ และไอแห้้ งๆ
ป้้องกัันได้้ โดยการใช้้ หน้้ ากากอนามััย
ป้้องกัันด้้ วยการล้้ างมืือด้้วยสบู่่�อย่่างน้้ อย 20 วิินาทีีก่่อนและหลัังหยิิบจัับสััมผััสสิ่่�งของ
ยัังไม่่มียี ารัักษาโรคนี้้�แน่่นอน
ไม่่ปกปิิ ดข้้ อมููลภายหลัังการสััมผััสแหล่่งระบาด
ติิดตามความก้้ าวหน้้ าของโรคอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทำำ�ให้้ เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงกิิจวััตรประจำำ�วััน
เมื่่�อสงสััยว่่าตนเองเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อต้้องกัักตัวั เองจากคนอื่่�น อย่่างน้้ อย 14 วััน
การรัักษาสุุขภาพให้้ แข็็งแรงเป็็ นการป้้องกัันการติิดเชื้้�อที่่�ดีที่่ี �สุดุ
ผู้้�ที่่�มีีภูมิู ิต้้านทานต่ำำ��เป็็ นกลุ่่�มเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโรคมากที่่�สุดุ
รวม ความรู้้เ� รื่่อ� งโรคโควิิด-19

X

SD

1
1
1
1
.98
.99
.98
1
.96
.98
.99
1
1
1
1
14

0
0
0
0
.15
.90
.13
0
.20
.13
.9
0
0
0
0
.88

ผลการวิิจัยั พบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างมีีความเชื่่�อด้้านสุุขภาพในด้้ านการรัับรู้้�ประโยชน์์ในการป้้องกัันโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีีมาก รองลงมาคืือ ด้้ านการรัับรู้้�ความรุุนแรง การรัับรู้้�ปััญหาและอุุปสรรค และแรงจููงใจต่่อโรคโควิิด-19
อยู่่�ในระดัับดีี ส่่วนการรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงต่่อการรัับเชื้้�อโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับปานกลาง สรุุปความเชื่่�อด้้านสุุขภาพในภาพรวม
อยู่่�ในระดัับดีี แสดงในตารางที่่� 2
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ตารางที่่� 2 แสดงค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความเชื่่�อด้้านสุุขภาพเรื่่�องโรคโควิิด-19 จำำ�แนก
รายด้้ าน และโดยภาพรวม
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ
การรัับรู้้�ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพโดยรวม
การรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง
การรัับรู้้�ความรุุนแรง
การรัับรู้้�ประโยชน์์
การรัับรู้้�ปััญหาอุุปสรรค
การรัับรู้้�แรงจููงใจ

ค่่าต่ำำ�สุ
� ุด-สููงสุุด

X

SD

64-150
5-25
5-25
12-35
20-35
18-30

122.33
12.45
22.50
31.84
29.04
26.45

12.76
4.35
2.68
4.07
4.00
3.32

การแปลผล
ดีี
ปานกลาง
ดีี
ดีีมาก
ดีี
ดีี

	ด้้ านพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับดีีมาก ดัังแสดงในตารางที่่� 3
ตารางที่่� 3 แสดงค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนพฤติิกรรมสุุขภาพ เกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
พฤติิกรรมการป้้ องกัันโรคและพฤติิกรรมการป้้ องกััน
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด-19
พฤติิกรรมสุุขภาพ
พฤติิกรรมด้้ านการป้้องกัันโรคโควิิด-19
พฤติิกรรมด้้ านการควบคุุมโรคโควิิด-19

ค่่าต่ำำ�สุ
� ุด
ค่่าสููงสุุด
10-12
6-7
4-5

X

SD การแปลผล

11.92 .30
6.96 2.00
4.96 .22

ดีีมาก
ดีีมาก
ดีีมาก

เมื่่�อนำ�ำ เอาปัั จจััยที่่�ศึึกษา ความรู้้�เรื่่�องโรค ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ มาหาความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการ
ป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 พบว่่าความรู้้�เรื่่�องโรค ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ มีีความสััมพัันธ์์อย่่างไม่่มีีนััยสำ�คั
ำ ัญ
ทางสถิิติิ ดัังแสดงในตารางที่่� 4
ตารางที่่� 4 แสดงค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ ระหว่่าง ความรู้้�เรื่่�องโรค ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมสุุขภาพ
ปัั จจััยที่่ศึ� ึกษา
ความรู้้�เรื่่�องโรคโควิิด-19
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ

การอภิิปรายผลการวิิจัยั

r

p-value

.001
.042

.995
.641

ผลการวิิจัยั พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึกึ ษา มีีความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ พฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุม
โรคโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับดีีมาก มีีเพีียงข้้ อที่่�ถามว่่าโรคโควิิด-19 ยัังไม่่มียี ารัักษามีีผู้้�ตอบไม่่ถููกจำ�ำ นวน 5 ราย มีีระยะ
ฝัักตัวั นาน 10-14 วััน มีีผู้้�ตอบผิิดจำำ�นวน 3 ราย ถืือได้้ ว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนใหญ่่มีคี วามรู้้�ดีีมาก อาจเป็็ นเพราะใน
ขณะนั้้�นคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี จััดให้้ นักศึ
ั กึ ษาพยาบาลชั้้�นปีี ที่่� 2 เรีียนวิิชาการ
12
พยาบาลพื้้�นฐาน Fundamental Nursing (รหััสวิิชา 12-111-207) เรื่่�องการป้้องกัันโรคและการป้้องกัันการแพร่่
เชื้้�อโรค ประกอบกัับในระหว่่างที่่�มีกี ารระบาดของโรคโควิิด-19 นั้้�น คณะฯ ได้้ จัดั อบรมให้้ ความรู้้�เรื่่�องโรคโควิิด-19
แก่่บุุคลากรโดยแพทย์์ผู้้� เชี่่�ยวชาญ และการเผยแพร่่สถานการณ์์โรคโควิิด-19 จากศููนย์์ศบค. ทุุกวันั ทางทีีวีี ตลอดจน
อิิทธิิพลของสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียที่่�มีกี ารเผยแพร่่ข่่าวเรื่่�องการระบาดของโรคโควิิด-19 ทั่่�วประเทศ และทั่่�วโลกในขณะนั้้�น
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ในการศึึกษาพบว่่ากลุ่่�มตััวอย่่างใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีียมากโดยเฉพาะ การใช้้ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย Facebook ร้้ อยละ 84.6
และโทรทััศน์์ร้้อยละ 76.8 ประกอบกัับความห่่วงใยของสภาการพยาบาลแห่่งประเทศไทยต่่อกลุ่่�มพยาบาล ได้้ มีกี าร
เผยแพร่่หลัักและวิิธีกี ารปฏิิบัติั ใิ นการป้้องกัันการติิดเชื้้�อและการแพร่่เชื้้�อโรคโควิิด-1913 ให้้ พยาบาลวิิชาชีีพมีีความรู้้�ถึึง
แนวปฏิิบัติั ด้ิ ้ านการป้้องกัันโรคโควิิด-19 เป็็ นกรณีีพิิเศษด้้ วย ดัังได้้ กล่่าวมาแล้้ วว่่าพฤติิกรรมที่่�บุุคคลแสดงออก
ไม่่ว่่าจะเป็็ นพฤติิกรรม ที่่�สังั เกตได้้ หรืือไม่่ได้้ เป็็ นผลมาจาก ความรู้้� การจดจำำ�ข้้อเท็็จจริิง การพััฒนาความสามารถ ทัักษะ
ทางสติิปััญญาการใช้้ วิจิ ารณญาณในการตััดสิินใจนำำ�ไปสู่่�การตััดสิินในการปฏิิบัติั ด้ิ ้ วยความเหมาะสมอัันสอดคล้้ องกัับ
หลัักการ จึึงพบว่่ากลุ่่�มประชากรที่่�ศึกึ ษา มีีความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ และพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรค
อยู่่�ในระดัับดีี ซึ่่�งสอดคล้้ องกัับการศึึกษา LI Li.,และคณะ14 ที่่�ศึกึ ษาเรื่่�องการหลีีกเลี่่�ยงโรคเอดส์์ และการใช้้ มาตรการ
การป้้องกัันการติิดเชื้้�อ (Universal Precaution=UP) ในผู้้�ให้้ บริิการด้้ านสุุขภาพทั้้�งหมด 1,760 ราย ในโรงพยาบาล 40 แห่่ง
ในสองจัังหวััดของจีีน พบว่่าพยาบาลที่่�ได้้ รัับการอบรมเรื่่�องการป้้องกัันโรคสากล (UP) เพื่่�อลดภาวะเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ
โรคเอดส์์ มีีความรู้้� และทััศนคติิ ในการใช้้ หลัักมาตรฐานในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อ (UP) ดีี และมีีทัศั นคติิและใช้้ หลััก UP
ในการให้้ บริิการเพื่่�อป้้องกัันโรคอย่่างสม่ำำ��เสมอ และสอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ ธานีี กล่่อมใจ และคณะ15 ที่่�ศึกึ ษาความรู้้�
และพฤติิกรรมของประชาชนเรื่่�องการป้้องกัันตนเองจากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธุ์์�ใหม่่ 2019 พบว่่าประชากร
ที่่�ศึกึ ษามีีความรู้้�เรื่่�องโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับสููง และพฤติิกรรมในการป้้องกัันโรคอยู่่�ในระดัับมาก และสอดคล้้ องกัับ
การศึึกษาของ ฮููดา แวหะยีี16 ที่่�ศึกึ ษาเรื่่�อง การรัับรู้้�ความรุุนแรงและพฤติิกรรมการป้้องกัันโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
ของวััยรุ่่�นในเขตตำำ�บลสะเตงนอก อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดยะลา พบว่่า กลุ่่�มตััวอย่่างวััยรุ่่�นมีีระดัับการรัับรู้้�ความรุุนแรง
ของโรคโควิิด-19 อยู่่�ในระดัับมากร้้ อยละ 87.1 ความถี่่�ในการปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับพฤติิกรรมในการป้้องกัันโรคโควิิด-19
อยู่่�ระดัับมากร้้ อยละ 91.4 แม้้ การวิิจััยครั้้�งนี้้�พบว่่าความรู้้�เรื่่�องโรคและพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคอยู่่�ใน
ระดัับดีีมาก และความเชื่่�อด้้านสุุขภาพอยู่่�ในระดัับดีี แต่่พบว่่าการรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโควิิดอยู่่�ในระดัับปานกลาง
ทั้้�งนี้้�คณะผู้้�วิิจััยคาดว่่า เป็็ นเพราะกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ศึึกษามีีการปฏิิบััติิตััวในการป้้องกัันและควบคุุมโรคติิดเชื้้�ออยู่่�แล้้ ว
ตามสมรรถนะของวิิชาชีีพ แม้้ โรคโควิิด-19 จะเป็็ นโรคอุุบัติั ใิ หม่่แต่่แนวทางการป้้องกัันโรคและการควบคุุมโรคก็็ไม่่แตกต่่าง
ไปจากโรคติิดเชื้้�อเดิิมมากนััก จึึงรัับรู้้�ถึึงโอกาสเสี่่�ยงต่่อการติิดโรคในระดัับปานกลาง อย่่างไรก็็ตามแม้้ จะมีีพฤติิกรรม
การป้้องกัันและควบคุุมโรคและการรัับรู้้�ความรุุนแรงของโรคอยู่่�ในระดัับดีีมาก แต่่ก็ค็ วรส่่งเสริิมการรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยง
ในการรัับเชื้้�อโรคโควิิด-19 ให้้ กลุ่่�มประชากรเพิ่่�มมากขึ้้�น เพราะแนวทางการแพร่่เชื้้�อโรคโควิิด-19 ยัังมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลา และเป็็ นการแพร่่เชื้้�อในอากาศซึ่่�งแพร่่เชื้้�อได้้ ง่่ายและเร็็ว ทั้้�งนี้้�เพื่่�อลดโอกาสเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อให้้ ได้้ มากที่่�สุดุ
ความรู้้�เรื่่�องโรค และความเชื่่�อด้้านสุุขภาพกัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 มีีความสััมพัันธ์์
กัันอย่่างไม่่มีนัี ัยสำ�คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ ประชากรที่่�ศึกึ ษาร้้ อยละ 93.6 เป็็ นกลุ่่�มวิิชาชีีพพยาบาลที่่�ได้้ รัับการอบรม และการฝึึ ก
ปฏิิบัติั ิ หลัักและวิิธีกี ารป้้องกัันการติิดเชื้้�อและการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อในการประกอบอาชีีพอยู่่�เป็็ นกิิจวััตร
และเป็็ นผู้้�มีีความรู้้�ในเรื่่�องของการป้้องกัันโรคและการแพร่่ ระบาดของโรคติิดเชื้้�อซึ่่�งเป็็ นความรู้้�ที่่�ฝัังอยู่่�ในตััวคน
(Tacit Knowledge) และในระยะที่่�มีกี ารระบาดของโรคโควิิด-19 สภาการพยาบาลแห่่งประเทศไทยยัังออกแนวทาง
การปฏิิบัติั ิ ในการควบคุุมโรคโควิิด-19 มาให้้ พยาบาลถืือเป็็ นแนวปฏิิบัติั เิ พิ่่�มขึ้้�นด้้ วย และจากการวิิเคราะห์์ ของ
จงกลณีี ตุ้้�ยเจริิญ, ณิิชกานต์์ วงษ์์ประกอบ, กฤตกร หมั่่�นนสระเกษ และ ธิิดารััตน์์ นิ่่�มกระโทก17 เรื่่�อง การรัับมืือกับั
ไวรััสโคไรนา COVID-19 ในงานสาธารณสุุขมููลฐาน 2563 ถึึงบทบาทหน้้ าที่่�ในการป้้องกัันการระบาดของโรคโควิิด-19
ในกลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขของประเทศไทย พบว่่า ทีีมพยาบาลวิิชาชีีพเป็็ นทีีมที่่�ให้้ ความรู้้� เรื่่�อง
การระบาดของโรค การป้้องกัันการระบาดของโรค และแนวทางการดููแลสุุขภาพในการป้้องกัันโรค และเมื่่�อพบว่่าผู้้�ใด
มีีอาการและการแสดงของโรคติิดเชื้้�อ COVID-19 ต้้ องแนะนำำ�ให้้ ไปพบแพทย์์ พยาบาลวิิชาชีีพเป็็ นกลุ่่�มบุุคลากรที่่�
มีีหน้้ าที่่�ให้้ ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องแก่่ประชาชน และเจ้้ าหน้้ าที่่�สาธารณสุุขในพื้้�นที่่� ถึึงแนวทางการป้้องกัันตนเองและป้้องกััน
การระบาดของโรคโควิิด-19 ตลอดจนให้้ คำ�ำ แนะนำำ� แก่่เจ้้ าหน้้ าที่่�สาธารณสุุขพื้้�นฐานเช่่น อาสาสมััครสาธารณสุุข (อสม.)
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ในการป้้องกัันตนเองจากโรคโควิิด-19 จนเจ้้ าหน้้ าที่่� อสม. ของประเทศไทยได้้ รัับคำำ�ชมจาก Global COVID-19
Index (GCI) ที่่�จััดให้้ ประเทศไทยเป็็ นอัันดัับ 1 ในการฟื้้� นตััวจากสถานการณ์์ของโรคCOVID-19 จาก 184 ประเทศทั่่�วโลก
ด้้ วยคะแนนรวม 82.27 และจััดอยู่่�ในกลุ่่�มเรตติ้้� งที่่� 5 คืือ ประเทศที่่�บรรเทาการระบาดของไวรััสได้้ ก้้าวหน้้ าที่่�สุดุ ในโลก18
ส่่วนกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็ นบุุคลากรสายสนัับสนุุนร้้ อยละ 6.4 ซึ่่�งทำำ�หน้้ าที่่�ช่่วยจััดการศึึกษา การลงทะเบีียน การเตรีียม
สถานที่่�เรีียนนอกจากมีีความสััมพัันธ์์ใกล้้ ชิิดกัับกลุ่่�มอาจารย์์พยาบาล และนัักศึกึ ษาพยาบาลแล้้ ว ความใกล้้ ชิิดมีีการพููดคุุย
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันและกััน ยิ่่�งในระยะที่่�มีกี ารระบาดของโรคโควิิด-19 การแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลกััน จึึงส่่งผลให้้
กลุ่่�มบุุคลากร มีีความรู้้� ความเชื่่�อ และพฤติิกรรมสุุขภาพดีีเช่่นเดีียวกัับกลุ่่�มอาจารย์์และนัักศึกึ ษาพยาบาล จากการศึึกษา
พฤติิกรรมของพยาบาลวิิชาชีีพด้้ านการป้้องกัันโรคและการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 กลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่ศึ� กึ ษาจึึงมีีพฤติิกรรมสุุขภาพอยู่่�ในระดัับดีีมาก เพราะเมื่่�อมีกี ารระบาดของโรคโควิิด-19 พยาบาลจึึงเป็็ นกลุ่่�มแรกๆ
ที่่�ได้้ ข้้อมููลเรื่่�องโรคโควิิด-19 เพื่่�อทำ�น้
ำ ้ าที่่�ในการป้้องกััน รัักษา ฟื้้� นฟูู และส่่งเสริิมสุุขภาพซึ่่�งเป็็ นสมรรถนะหลัักของ
พยาบาลวิิชาชีีพ การศึึกษาครั้้�งนี้้�จึึงสอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ ปรีียา วิิสิทิ ธิิวงค์์19 ที่่�ศึกึ ษาเรื่่�องแบบแผนความเชื่่�อ
ด้้ านสุุขภาพ กัับการปฏิิบัติั เิ พื่่�อป้้องกัันการติิดเชื้้�อ แบบครอบจัักรวาลของพยาบาลโรงพยาบาลตราด พบว่่าแบบแผน
ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั การปฏิิบัติั ตัิ วั ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อแบบครอบจัักรวาล (UP) ของพยาบาล
เพราะพยาบาลมีีสมรรถนะการปฏิิบัติั ตัิ วั ในการป้้องกัันโรคและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคอยู่่�แล้้ ว ซึ่่�งแตกต่่างจาก
การศึึกษา ของ ธานีี กล่่อมใจ และคณะ15 ที่่�ศึกึ ษาเรื่่�องความรู้้�และพฤติิกรรมของประชาชน เรื่่�องการป้้องกัันตนเอง
จากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาสายพัันธ์์ใหม่่ 2019 ของประชาชน จึึงพบว่่า ความรู้้�มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับปานกลาง
กัับพฤติิกรรมการป้้องกัันการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 และจากการศึึกษาของ ศุุภชญา ภวัังครััต สมภพ อาจชนะศึึก
และปิิ ยณััฐ นามชูู20 ที่่�ศึกึ ษาสถานการณ์์การเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และควบคุุมโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ในชุุมชน
โดยอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน ที่่�พบว่่าผลการเปรีียบเทีียบพฤติิกรรมการป้้องกัันตนเองช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในพื้้�นที่่� ในช่่วงที่่�มีนี โยบายปิิ ดเมืืองและช่่วงมาตรการผ่่อนปรน พบว่่าพฤติิกรรม
การป้้องกัันตนเองทั้้�งของ อสม. และประชาชนในช่่วงที่่�มีนี โยบายปิิ ดเมืือง และช่่วงมาตรการผ่่อนปรน แตกต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำ�คั
ำ ัญทางสถิิติที่่ิ �ระดัับ .05 กล่่าวคืือ ทั้้�ง 2 กลุ่่�มมีีพฤติิกรรมการป้้องกัันตนเองช่่วงที่่�มีนี โยบายปิิ ดเมืืองดีี
กว่่าช่่วงมาตรการผ่่อนปรน

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้

	ข้้ อเสนอแนะจากการวิิจััยกลุ่่�มตััวอย่่างรัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อโรคอยู่่�ในระดัับปานกลาง ซึ่่�งต่ำำ��กว่่า
การรัับรู้้�ด้้านอื่่�นๆควรนำำ�ข้้อมููลไปอบรมส่่งเสริิมให้้ ประชากรที่่�ศึกึ ษารัับรู้้�โอกาสเสี่่�ยงต่่อการติิดโรคโควิิด-19 ให้้ สูงู ขึ้้�น
เพราะแนวทางการแพร่่เชื้้�อโรคยัังไม่่แน่่นอนและเป็็ นโรคที่่แ� พร่่ระบาดง่่ายและเร็็ว นอกจากนี้้� ควรสนัับสนุุนให้้ บุุคลากร
และนัักศึกึ ษามีีพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคที่่ดี� มี ากให้้ ยั่่�งยืืนต่่อเนื่่�องด้้ วยการสนัับสนุุนเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์
ในการป้้องกัันตนเองจากโรคโควิิด-19 ให้้ เพีียงพอ

ข้้อเสนอแนะในการวิิจัยั ครั้้�งต่่อไป

1. การศึึกษาครั้้�งต่่อไป ควรศึึกษาความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมสุุขภาพเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19
ในกลุ่่�มเปราะบาง เช่่น คนงานในแคมป์์ก่่อสร้้ าง กลุ่่�มคนชายแดน คนไร้้ สัญ
ั ชาติิ ผู้้�ต้้องขััง ผู้้�สููงอายุุที่่�ถููกทอดทิ้้�ง และผู้้�พิิการ
เพื่่�อให้้ ได้้ แนวทางการส่่งเสริิมพฤติิกรรมสุุขภาพในกลุ่่�มเปราะบางที่่�มีคี วามเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อ
2. การศึึกษาความรู้้� ความเชื่่�อด้้านสุุขภาพ กัับพฤติิกรรมการป้้องกัันและควบคุุมโรคโควิิด-19 ของคณะ
พยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี ครั้้�งนี้้�เป็็ นการศึึกษาเชิิงปริิมาณ ควรศึึกษาเพิ่่�มเติิมด้้ วยวิิธีวิี จัิ ยั
เชิิงคุุณภาพ เพื่่�อให้้ ได้้ องค์์ความรู้้� เชิิงคุุณภาพ มากำำ�หนดแนวปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรควิิด-19 ที่่ส� อดคล้้ อง
กัับบริิบทขององค์์กร
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ข้้อจำำ �กัดั ของงานวิิจัยั

	การวิิจัยนี้้
ั � เป็็ นการวิิจัยั ในคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลธััญบุุรีี เพีียงคณะเดีียวซึ่่�ง
อาจจะไม่่ได้้ เป็็ นตััวแทนของสถาบัันการศึึกษาพยาบาลอื่่�นได้้ นอกจากนี้้�ระยะเวลาในการวิิจัยั ศึึกษาเมื่่�อโรคโควิิด-19
เริ่่�มมีีการระบาดในระยะแรกความรู้้�เรื่่�องโรคและการรัักษายัังมีีการปรัับเปลี่่�ยนไปตามสถานการณ์์
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