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บทคัดย่อ

การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โรคโควิด-19) และปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ในอ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ตัวอย่างถูกสุ่มด้ วยวิธี
สุม่ อย่างง่ายจ�ำนวน 410 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามที่ พฒ
ั นาขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
สถิตไิ คสแควร์ สถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการถดถอยพหุคูณเชิงเส้ น ผลการศึกษาพบว่า อสม. มีความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ ในระดับดีมาก (ร้ อยละ 85.12) และ (ร้ อยละ 80.24) ตามล�ำดับ
ปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้ แก่ เขตที่ อยู่อาศัย (χ2=7.457 , p<.05) การรับรู้การบริการสุขภาพ
เชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข (r=.148, p<.01) การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน (r=.250, p<.01) การเรียนรู้
จากการสังเกตต้ นแบบ (r=.150, p<.01) การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ (r=.171, p<.01) และแรงเสริมจากบุคคลอื่ น
(r=.125, p<.05) ปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ ได้ แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้ านการจัดการตนเอง
(B=.931, 95%CI .73-1.14) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล (B=.628, 95%CI .37-.88) และด้ านการตัดสินใจเลือก
ปฏิบตั ิ (B=.286, 95%CI .07-.50) รวมถึงปัจจัยด้ านเขตที่ อยู่อาศัย (เทศบาล) (B=1.168, 95%CI .41-1.93)
โดยปัจจัยข้ างต้ นสามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ ได้ ถงึ ร้ อยละ 40.90
ค�ำส�ำคัญ: ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง;โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019; อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน
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Abstract

The aim of this study was to investigate the factors related to health literacy of COVID-19, and the
factors influencing self-protective behavior in monitoring COVID-19. The sample consisted of village health
volunteers (VHVs) in Soi Dao district, Chanthaburi Province. Four hundred and ten people were selected by
simple random sampling. The newly developed questionnaire was used. The data were analyzed using descriptive
statistics, Pearson’s correlation coefficient, and linear multiple regression. The results of the study revealed
that the VHVs had very good levels of both health literacy of COVID-19 (85.12%) and self-protective
behaviors (80.24%). The factors related to health literacy were: area of residence (χ2=7.457, p<.05),
perceptions of proactive health services by health care workers (r=.148, p<.01), participation in proactive
community activities (r=.250, p<.01), learning from model observation (r=.150, p<.01), social media use
(r=.171, p<.01), and personal reinforcement (r=.125, p<.05). The 4 factors affected that self-protective
behaviors were health literacy in 3 aspects: self-management (B=.931, 95%CI .73-1.14), access to information
(B=.628, 95%CI .37-.88), discrimination decisions (B=.286, 95%CI .07-.50) and including area of
residence (municipality) factors (B=1.168, 95%CI .41-1.93). The above factors could predict 40.90% of
the variation in self-protective behavior.
Keywords: health literacy; self-protective behaviors; coronavirus 2019; village health volunteer
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2562 ได้ ส่งผลกระทบ
ทั้งด้ านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจต่อประชากรโลกอย่างกว้ างขวาง จนกระทัง่ องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ เป็ น
การระบาดครั้งใหญ่1 ส�ำหรับประเทศไทยได้ ประกาศให้ โรคโควิด-19 เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ.25582 เพื่ อใช้ มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการระบาดของโรคภายในประเทศ ร่วมกับการด�ำเนินงาน
ควบคุมโรคเชิงรุกในชุมชนโดยบุคลากรที่ เป็ นส่วนส�ำคัญในการด�ำเนินงานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข และทีมบุคลากร
ทางการแพทย์อนื่ ๆ แบบเคียงบ่าเคียงไหล่มาตลอดคือกลุ่มประชาชนอาสาสมัครอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
หรือโดยทัว่ ไปเรียกกันว่า อสม. ทั้งนี้ อสม. ถือว่าเป็ นก�ำลังส�ำคัญในการร่วมต่อสู้กบั โรคร้ ายครั้งนี้ และส่งผลให้ ประเทศไทย
สามารถผ่านวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 มาได้ ต้งั แต่การระบาดในระลอกที่ 1 (มกราคม-พฤศจิกายน 2563)
ระลอกที่ 2 (ธันวาคม 2563-มีนาคม 2564) จนเข้ าสู่ในระลอกที่ 3 เมื่ อเดือนเมษายน 2564 เป็ นต้ นมา
ปัจจุบนั อสม. มีจำ� นวนมากกว่า 1,090,000 คนรวมทัว่ ประเทศ3 ถือเป็ นกลุ่มประชาชนอาสาที่ มบี ทบาททางสุขภาพ
ที่ สำ� คัญของระบบสาธารณสุขไทย และได้ ร่วมด�ำเนินการในการขับเคลื่ อนระบบสุขภาพ มาอย่างต่อเนื่ องในช่วงหลาย
ทศวรรษที่ ผ่านมา อสม.ช่วยสนับสนุนการท�ำงานของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขในทุกสถานการณ์ท้งั ในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ
รวมถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ดงั ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น และถึงแม้ ว่าในระลอกที่ 3 ตั้งแต่
เดือนเมษายน 2564 เป็ นต้ นมา พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจ�ำนวนที่ มากขึ้น แต่ทมี อสม. ของแต่ละพื้นที่ ยังคงปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ด้วยหัวใจของความเป็ นประชาชนจิตอาสาอย่างเข้ มแข็งเสมอมา ส�ำหรับบทบาทของ อสม. ในการเฝ้ าระวัง
การระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้ มอบหมายให้ ทีม อสม. ร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข
ในการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ ยงในชุมชน ทั้งผู้ทเี่ ดินทางมาจากต่างประเทศและพื้นที่ เสี่ ยงในประเทศหรือผู้ใกล้
ชิดกับผู้ป่วย มีบทบาทในการติดตามเยี่ ยมบ้ านกลุ่มเสี่ ยงที่ อยู่ระหว่างการกักตัว เคาะประตูบ้านเพื่ อค้ นหากลุ่มเสี่ ยง
ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรองของชุมชน รวมถึงการรณรงค์ให้ ความรู้ และแพร่กระจายข่าวสารในการป้ องกันตนเอง
ส�ำหรับประชาชนให้ ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-194 จากบทบาทการท�ำงานและการด�ำเนินที่ เข้ มแข็งของ อสม.
จึงเป็ นกลไกส�ำคัญที่ นำ� ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในชุมชน และผลงานดังกล่าว
นั้นเป็ นที่ ยอมรับกันโดยทัว่ ไปรวมถึงองค์การอนามัยโลกซึ่ งเป็ นองค์กรที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล ได้ กล่าวชื่ นชม
ความเข้ มแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านของประเทศไทยว่าเป็ นผู้มีส่วนส�ำคัญท�ำให้ ประเทศไทยมี
ระบบการดูแลสุขภาพระดับครอบครัวที่ เข้ มแข็ง และเป็ นความภูมใิ จของระบบสุขภาพไทย5
บทบาทของ อสม. ถือเป็ นบทบาทของผู้นำ� ในการด�ำเนินงานพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
และเป็ นผู้นำ� การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในยุคที่ ปัญหาสาธารณสุขมีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็ว
ประชาชนจึงต้ องปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั อสม. จึงจ�ำเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพ
อยู่เสมอเพื่ อให้ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ สามารถปฏิบัติงานอาสาในงานสาธารณสุขและเป็ นต้ นแบบของประชาชนได้
ตามแนวคิดของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข6 ที่ ได้ เสนอแนวคิดให้ พฒ
ั นาพฤติกรรม
สุขภาพจากปัจจัยพื้นฐานที่ อยู่ภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกที่ เอื้อต่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะ
ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในปัจจัยที่ มคี วามส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ7-8
มีการศึกษาถึงปัจจัยภายนอกที่ มคี วามเกี่ ยวข้ องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่น การรับรู้การบริการสาธารณสุข การเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ แรงเสริมจากบุคคลอื่ น การเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์
เขตที่ อาศัย เป็ นต้ น8-9 แต่ยังพบว่าการศึกษาถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในประเด็นโรคติดต่อ
ยังมีค่อนข้ างน้ อยในกลุ่ม อสม. เมื่ อเทียบกับการศึกษาในประเด็นของกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะในประเด็น
ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อย่างเช่นโรคโควิด-19 ที่ กำ� ลังระบาดอยู่ในปัจจุบนั ซึ่ งในทัว่ โลกต่าง
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ก็ตระหนักในการออกนโยบายและมาตรการในการป้ องกันควบคุมโรคดังกล่าว เพื่ อส่งเสริมให้ ประชาชนเกิดความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบรูปแบบใหม่เพื่ อป้ องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ได้ ถกู ต้ อง
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ ยังมีแนวโน้ มการระบาดอย่างต่อเนื่ องและอาจจะยากในการคาดการณ์
สถานการณ์ในอนาคตอันใกล้ และบทบาทที่ โดดเด่นในการช่วยด�ำเนินงานการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
ของทีม อสม. รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมสุขภาพในเรื่ องความรอบรู้ด้านสุขภาพของรัฐบาล
ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวถือเป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่ ส�ำคัญและมีความน่าสนใจด�ำเนินการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ของ อสม.
โดยประชากรกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาคือ อสม. ในพื้นที่ อำ� เภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส�ำหรับจังหวัดจันทบุรีน้ัน
เป็ นจังหวัดในภาคตะวันออกของไทยที่ ได้ ดำ� เนินการตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่
อย่างเข้ มข้ นมีทมี อสม. เป็ นก�ำลังหลักร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขและบุคลากรอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง อ�ำเภอสอยดาวเป็ นอ�ำเภอ
ที่ เป็ นประตูส่จู งั หวัดจันทบุรีและหลายๆ จังหวัดในภาคตะวันออกจะมีผ้ ูเดินทางและผู้ใช้ แรงงานเข้ าออกเป็ นจ�ำนวนมาก
การด�ำเนินงานเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนจึงมีความจ�ำเป็ นอย่างยิ่ ง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นข้ อมูล
พื้นฐานที่ สำ� คัญในการน�ำไปพัฒนาศักยภาพเพื่ อให้ อสม. มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิด-19
ที่ มกี ารเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้ นการศึกษาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ ถกู ต้ อง ทั้งนี้ข้อมูลจากการวิจยั นี้ยงั เป็ นข้ อมูลพื้นฐานที่ สำ� คัญในการพัฒนาศักยภาพของ อสม. และในเตรียมความพร้ อม
รับมือกับโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ โรคติดต่ออุบตั ซิ ำ�้ และภัยสุขภาพอื่ นๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. ที่ ปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาด
ของโรคโควิด-19 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2. เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
ของ อสม. อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

สมมติฐานการวิจยั

1. ปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ อสม. ที่ ปฏิบตั งิ าน
เฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
2. ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยภายนอกและปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
ในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ของ อสม. อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

กรอบแนวคิดการวิจยั
ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัยได้ พัฒนามาจากแนวคิดของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ10 และธัญชนก ขุมทอง8
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ� เนินการวิจยั

ใช้ วธิ กี ารศึกษาแบบส�ำรวจภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (analytic cross–sectional survey research) โดยมีกลุ่มประชากร
คือ อสม. จากหน่วยบริการสาธารณสุขทั้งหมด 12 แห่ง ใน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี จากจ�ำนวน อสม. ทั้งหมด 1,121 คน3
การค�ำนวณและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
มีข้นั ตอนการค�ำนวณและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ใช้ วธิ กี ารค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Cochran11 เป็ นการค�ำนวณแบบการประมาณค่าเฉลี่ ยกรณีทที่ ราบจ�ำนวนประชากรได้ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 287 คน
ขั้นตอนที่ 2 ปรับขนาดตัวอย่างให้ เหมาะสมกับการน�ำไปวิเคราะห์สมการที่ เป็ นตัวแปรท�ำนายตามวิธขี อง Hsieh FY12
ค�ำนวณได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่ มขึ้นเท่ากับ 410 คน
จากนั้นท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งสัดส่วน อสม. แยกตามหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี ได้ แก่ ศูนย์สขุ ภาพชุมชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 11 แห่ง รวม 12 แห่ง แล้ วจึง
ท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยค�ำนึงถึงความน่าจะเป็ นในการสุ่ม (probability sampling) ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(sample random sampling) เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านมีสทิ ธิได้ รับการคัดเลือกเท่าๆ
กันแล้ วใช้ วิธกี ารจับฉลาก จนได้ กลุ่มตัวอย่างครบตามต้ องการ
เกณฑ์การคัดเข้ า คือ อสม. ที่ ปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนและสมัครใจเข้ าร่วม
โครงการวิจัย และที่ มรี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ านตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เริ่ มมีการระบาดของโรคโควิด-19 ใน
ระลอกแรก (นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2562) ส่วนเกณฑ์การคัดออก คือ อสม. ที่ ไม่สะดวกให้ ข้อมูลต่อหลังจากให้ ข้อมูล
ไปบางส่วนแล้ ว หรือขอถอนตัวจากการวิจัย หรือตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์
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เครื่องมือวิจยั

ผู้วิจัยได้ พัฒนาเครื่ องมือการวิจัยขึ้นมาใหม่ มี 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลด้ านปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้ แก่ 1)ปัจจัยทางประชากร คือ เพศ ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบปลายปิ ด
ให้ เลือกตอบ มีระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ และอายุ ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบเติมค�ำ มีระดับการวัดข้ อมูล
แบบอัตราส่วน 2)ปัจจัยทางสังคม คือ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส เขตที่ อยู่อาศัย ลักษณะค�ำถามเป็ น
แบบปลายปิ ดให้ เลือกตอบ มีระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ และระยะเวลาการเป็ น อสม. ลักษณะค�ำถามเป็ น
แบบเติมค�ำ มีระดับการวัดข้ อมูลแบบอัตราส่วน และ 3)ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ รายได้ ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ
ปลายปิ ดให้ เลือกตอบ มีระดับการวัดข้ อมูลแบบจัดอันดับ
ตอนที่ 2 ข้ อมูลปัจจัยภายนอก ได้ แก่ 1)การรับรู้การบริการสุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข (4 ข้ อ)
2)การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน (4 ข้ อ) 3)การเรียนรู้จากการสังเกตต้ นแบบ (5 ข้ อ) 4)การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์
(9 ข้ อ) และ 5)แรงเสริมจากบุคคลอื่ น (5 ข้ อ) ลักษณะค�ำถามจะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (เป็ นประจ�ำ
ค่อนข้ างบ่อย บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคยเลย) มีระดับการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค รวมคะแนนแยกเป็ นรายหัวข้ อ
แบ่งช่วงคะแนนรวมเป็ น 3 ระดับ13 คือ น้ อย (น้ อยกว่าร้ อยละ 33.33) ปานกลาง (ร้ อยละ 33.34–66.67) และ
มาก (มากกว่าร้ อยละ 66.67)
ตอนที่ 3 แบบทดสอบความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 มีจำ� นวน 6 ด้ าน ได้ แก่ 1)ความรู้ความเข้ าใจ (5 ข้ อ)
แยกเป็ นแบบ 4 ตัวเลือก ข้ อถูก 1 ตัวเลือก และข้ อผิด 3 ตัวเลือก 2)การเข้ าถึงข้ อมูล (3 ข้ อ) 3)การรู้เท่าทันสื่ อ (3 ข้ อ)
4)การจัดการตนเอง (4 ข้ อ) 5)การสื่ อสารซักถามโต้ ตอบ (3 ข้ อ) และ 6)การตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ (4 ข้ อ) ลักษณะค�ำถาม
จะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (เป็ นประจ�ำ ค่อนข้ างบ่อย บางครั้ง แทบจะไม่เคย ไม่เคยเลย) มีระดับ
การวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค รวมคะแนนแต่ละด้ านและรวมคะแนนทั้งหมดโดยก�ำหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนรวม
เป็ น 4 กลุ่ม14 คือ ไม่ถูกต้ อง/ไม่ดี (น้ อยกว่าร้ อยละ 60) ถูกต้ องบ้ าง/พอใช้ (ร้ อยละ 60–70) ถูกต้ อง/ดี (ร้ อยละ 70–80)
และถูกต้ องที่ สดุ /ดีมาก (มากกว่าร้ อยละ 80)
ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
ในชุมชน มีจำ� นวน 10 ข้ อ ลักษณะค�ำถามจะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (เป็ นประจ�ำ ค่อนข้ างบ่อย บางครั้ง
แทบจะไม่เคย ไม่เคยเลย) มีระดับการวัดข้ อมูลแบบอันตรภาค จากนั้นจะรวมคะแนนโดยก�ำหนดเกณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนรวมเป็ น 4 กลุ่ม14 คือ ไม่ดี (น้ อยกว่าร้ อยละ 60) พอใช้ (ร้ อยละ 60–70) ดี (ร้ อยละ 70–80) และดีมาก
(มากกว่าร้ อยละ 80)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจยั

เครื่ องมือการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาดัชนีความสอดคล้ องของเครื่ องมือจากผู้เชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้ าน จ�ำนวน 3 ท่าน และผ่านการทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่างในอ�ำเภอโป่ งน�ำ้ ร้ อนซึ่ งเป็ นอ�ำเภอใกล้ เคียงในจังหวัดจันทบุรี
ด้ วยการทดสอบความยากง่าย (ก�ำหนดเกณฑ์อยู่ระหว่าง .20–.80 ค่าที่ ได้ ตำ่� สุด .47 สูงสุด .83) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
(ก�ำหนดเกณฑ์ .20 ขึ้นไป ค่าที่ ได้ ตำ่� สุด .23 สูงสุด .89) และความเชื่ อมั่นของเครื่ องมือ (ก�ำหนดเกณฑ์ .70 ขึ้นไป
ค่าที่ ได้ ตำ่� สุด .71 สูงสุด .88) ส�ำหรับข้ อค�ำถามที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ได้ ปรับปรุงแก้ ไขเพื่ อให้ แบบสอบถาม
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บข้ อมูลโดยผู้วิจัยและผู้รับผิดชอบงาน อสม. ของหน่วยบริการสาธารณสุขแต่ละแห่ ง ประกอบด้ วย ศูนย์
สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอสอยดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขต
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อ�ำเภอสอยดาว โดยผู้วิจัยได้ ประชุมสื่ อสารถึงขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัยให้ กบั ผู้รับผิดชอบงาน อสม.
ทุกแห่งได้ รบั ทราบ พร้ อมทั้งประสานขอเก็บข้ อมูลตามวันที่ มกี ารประชุมของ อสม. ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม
2564 การเก็บข้ อมูลจะชี้แจงวัตถุประสงค์การท�ำวิจยั ทุกครั้ง พร้ อมทั้งสื่ อสารท�ำความเข้ าใจแก่ อสม. เพื่ อให้ มคี วามเข้ าใจ
ที่ ชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ อสม.ซักถามในประเด็นที่ มคี วามกังวล และแจ้ งถึงสิทธิการขอถอนตัวจากการวิจยั ได้ ตลอดเวลา
พร้ อมทั้งให้ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบ อสม. ได้ ช้ ีแจงว่าการตอบแบบสอบถามไม่ได้ มผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ หรือผลกระทบ
อื่ นๆ ต่อหน่วยบริการสาธารณสุขหรือชุมชนแต่อย่างใด จากนั้นให้ อสม. ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง ทั้งนี้เพื่ อให้
อสม. มีความเป็ นอิสระในการตอบแบบสอบถามอย่างมั่นใจ ลดอคติในการตอบแบบสอบถามเพื่ อให้ สามารถสะท้อน
ข้ อมูลที่ ตรงตามความเป็ นจริงได้ ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ เน้ นให้ มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19
พร้ อมทั้งได้ ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ และประกาศของจังหวัดจันทบุรีเกี่ ยวกับมาตรการป้ องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
เพื่ อป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างตัวผู้วิจัยและผู้เข้ าร่วมโครงการวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ข้ อมูลปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยภายนอก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้ องกันตนเองวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage;%) ค่าเฉลี่ ยกับส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Mean: Standard Deviation, X ±SD) ค่าต�ำ่ สุด-สูงสุด (Min-Max) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอก ใช้ สถิตไิ คสแควร์ (Pearson Chi -Square; χ2) ส�ำหรับข้ อมูลเชิงคุณภาพ
สถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Correlation Coefficient; r) และระบุระดับความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ของโชเบอร์15
ส�ำหรับข้ อมูลเชิงปริมาณ และใช้ สถิตกิ ารทดถอยพหุคูณเชิงเส้ น (multiple linear regression) ในการวิเคราะห์หาปัจจัย
ที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ โดยก�ำหนดความมีนัยส�ำคัญที่ <.05

จริยธรรมการวิจยั

การวิจัยนี้ได้ ผ่านการรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสารรับรองเลขที่
IRB3-020/2564 วันที่ รับรอง 15 มีนาคม 2564

ผลการวิจยั

1. ปั จจัยภายในตัวบุคคล
ผลการวิจยั พบว่า อสม. ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 78.05 มากกว่าร้ อยละ 90 มีอายุ 35 ขึ้นไป(48.64±9.43,
Min-Max 20-78) ครึ่ งหนึ่ งจบประถมศึกษา (ร้ อยละ 50) อาชีพส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร (ร้ อยละ 62.44) สถานภาพ
การสมรสส่วนใหญ่อยู่เป็ นคู่ (ร้ อยละ 82.68) ที่ อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบล หรือ อบต.
(ร้ อยละ 66.10) ระยะเวลาการเป็ น อสม.เฉลี่ ย 13.14 ปี (8.43, Min-Max 2-41) และมากกว่าครึ่ ง (ร้ อยละ
52.20) มีรายได้ เฉลี่ ยน้ อยกว่ารายได้ เฉลี่ ยขั้นต�ำ่ ของประชากรในอ�ำเภอเดียวกัน
2. ปั จจัยภายนอก
ผลการวิจัยพบว่า อสม. ส่วนใหญ่มคี ะแนนอยู่ในระดับมาก (ดังรูปที่ 2) โดยพบว่า อสม. มีการรับรู้การบริการ
สุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุขมากถึงร้ อยละ 95.12 (17.79±2.20) รองลงมาคือมีการเข้ าร่วมกิจกรรมเชิง
รุกในชุมชนร้ อยละ 87.80 (17.24±2.69) มีการเรียนรู้จากการสังเกตต้ นแบบร้ อยละ 82.93 (21.29±4.23) มี
การได้ รับแรงเสริมจากบุคคลอื่ นร้ อยละ 62.68 (17.49±3.43) ส่วนด้ านการใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ พบว่า อสม.ส่วน
ใหญ่ใช้ สอื่ สังคมออนไลน์อยู่ในระดับปานกลางร้ อยละ 68.54 (19.54±5.65) โดยพบว่าสื่ อสังคมออนไลน์ทมี่ กี าร
ใช้ งานมากที่ สดุ คือ ไลน์ ร้ อยละ 91.22 รองลงมาคือ เฟซบุก๊ ร้ อยละ 84.15 ตามล�ำดับ
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รูปที่ 2 ร้ อยละของคะแนนข้ อมูลด้ านปัจจัยภายนอก (n=410 คน)
3. ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพโรคโควิด-19 และพฤติกรรมการป้องกันตนเองฯ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (ร้ อยละ 85.12) โดยเฉพาะคะแนนด้ านการจัดการตนเองที่ มมี ากที่ สดุ ถึงร้ อยละ 91.95 (18.59±2.13)
รองลงมา คือ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ร้ อยละ 89.02 (13.61±1.73) ด้ านการสื่ อสารซักถามโต้ ตอบ ร้ อยละ 87.07
(13.31±1.77) ด้ านการรู้เท่าทันสื่ อ ร้ อยละ 86.10 (13.34±1.72) และด้ านการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ ร้ อยละ 79.02
(13.70±1.71) ตามล�ำดับ ส่วนด้ านความรู้ความเข้ าใจเป็ นเพียงด้ านเดียวที่ อสม. ได้ คะแนนในระดับดีมากน้ อยที่ สดุ
ร้ อยละ 48.05 (3.33±1.13) (ดังรูปที่ 3)
ส�ำหรับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ ผลการวิจยั พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ าน
เฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ร้ อยละ 80.24 (43.60±4.75) (ดังรูปที่ 3)

รูปที่ 3 ร้ อยละของคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ (n=410 คน)
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พฤติกรรมการป้ องกันตนเองที่ มคี ะแนนมากสุดคือ การสวมหน้ ากากปิ ดปากปิ ดจมูกเป็ นประจ�ำ (ร้ อยละ 90.98)
รองลงมา คือ การอาบน�ำ้ ท�ำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่ อเสร็จสิ้นภารกิจออกชุมชนในแต่ละวัน (ร้ อยละ 75.39)
การรับประทานอาหารที่ เป็ นประโยชน์ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ พักผ่อนเพียงพอ (ร้ อยละ 66.59) การล้ างมือ
ที่ ถูกต้ องด้ วยเจลแอลกอฮอล์ (ร้ อยละ 64.88) การเว้ นระยะห่างเมื่ อต้ องพบปะกับบุคคลอื่ น (ร้ อยละ 62.93) การทิ้ง
หน้ ากากอนามัยที่ ถูกต้ อง (ร้ อยละ 60.98) และการล้ างมือที่ ถูกต้ องด้ วยสบู่และน�ำ้ (ร้ อยละ 50.49) ตามล�ำดับ (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4 ร้ อยละของคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ (n=410 คน)
4. ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพโรคโควิด-19 และปัจจัยที่มผี ลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองฯ
ปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 ผลการวิจัยจ�ำแนกเป็ นด้ านปัจจัยภายในตัวบุคคล
ได้ แก่ เขตที่ อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05)
ส่วนปัจจัยด้ านเพศ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก สถานภาพสมรส และรายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพโรคโควิด-19 ส�ำหรับปัจจัยภายนอกพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 ทุกปัจจัย
ได้ แก่ การรับรู้การบริการสุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข (r=.148, p<.01) การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกใน
ชุมชน (r=.250, p<.01) การเรียนรู้จากการสังเกตต้ นแบบ (r=.150,p<.01) การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ (r=.171,
p<.01) และแรงเสริมจากบุคคลอื่ น (r=.125, p<.05) (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19

ปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ มีข้นั ตอนในการทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นก่อนการวิเคราะห์การถดถอย
แบบ Multiple Linear Regression ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณลักษณะของตัวแปรต้ นและตัวแปรตาม โดยได้ แปลงข้ อมูล
ตัวแปรที่ มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) ให้ เป็ นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ส่วนตัวแปรอื่ นๆ
ที่ มรี ะดับการวัดแบบเชิงปริมาณ (Scale) อยู่แล้ วให้ คงคุณลักษณะเดิม ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยรายตัวแปร (Crude) เพื่ อคัดเลือกตัวแปรต้ นทีละตัวแปรที่ มคี ่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ p<.05 ไปวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรพร้ อมกัน หรือ Multiple Linear Regression โดยพบตัวแปรที่ ผ่าน
การทดสอบในขั้นตอนที่ 2 จ�ำนวน 10 ตัวแปร ได้ แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล 1 ตัวแปร คือ เขตที่ อยู่อาศัยเขตเทศบาล
(B=2.035) ปัจจัยภายนอก 3 ตัวแปร คือ 1)การรับรู้การบริการสุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข (B=.344)
2)การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน (B=.472) 3)การเรียนรู้จากการสังเกตต้ นแบบ (B=.205) ปัจจัยความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ 6 ตัวแปร คือ 1)ความรู้ความเข้ าใจ (B=.491) 2)การเข้ าถึงข้ อมูล (B =1.400) 3)การรู้เท่าทันสื่ อ
(B=1.191) 4)การจัดการตนเอง (B=1.299) 5)การสื่ อสารซักถามโต้ ตอบ (B=1.300) และ 6)การตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ
(B=.687) ขั้นตอนที่ 3 น�ำตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปร เข้ าสมการวิเคราะห์การถดถอยแบบ Multiple Linear Regression
เลือกวิธนี ำ� เข้ าสมการแบบ Stepwise ผลการวิเคราะห์มตี วั แปรที่ ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนนี้จำ� นวน 4 ตัวแปร ได้ แก่
ปัจจัยภายในตัวบุคคล 1 ตัวแปร คือ เขตที่ อยู่อาศัยเขตเทศบาล และปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 ตัวแปร คือ
1)การเข้ าถึงข้ อมูล 2)การจัดการตนเอง และ 3)การตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
ตามข้ อตกลงเบื้องต้ น ได้ แก่ 1)พิจารณาค่า F–test ANOVA มีค่า 70.12 ที่ ระดับนัยส�ำคัญ p<.05 แสดงว่าในรูป
แบบการวิเคราะห์ครั้งนี้ ตัวแปรต้ นกับตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเชิงเส้ นตรง (Linearity) 2)พิจารณา
ค่า Variance Inflation Factor (VIF)<10 ค่า Tolerance>.1 ทุกตัวแปร แสดงว่าไม่พบปัญหา Multicollinearity 3)
พิจารณาการทดสอบข้ อมูลของตัวแปร Y บนทุกค่าของตัวแปร X เมื่ อน�ำค่า Residual มา Plot โดยใช้ Histogram
พบมีการแจกแจงแบบปกติ 4)พิจารณาค่าสถิติ Durbin–Watson เท่ากับ 1.53 แสดงว่าความคาดเคลื่ อนเป็ นอิสระต่อกัน
และ 5)พิจารณาค่าส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized Residual) มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0 และไม่มรี ปู แบบการกระจาย
ที่ เป็ นระบบ แสดงว่าข้ อมูลมีความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่ อนแบบคงที่ 16
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังการระบาดของ
โรคโควิด-19 สามารถอธิบายจากค่า Beta(B) โดยพบว่ามีปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 ปัจจัย ได้ แก่ การจัดการตนเอง
(B=.931) การเข้ าถึงข้ อมูล (B=.628) และการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ (B=.286) ร่วมกับปัจจัยภายในตนเอง 1 ปัจจัย
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คือ เขตที่อยู่อาศัยเทศบาล (B=1.168) ซึ่งทั้ง 4 ตัวแปรมีระดับนัยส�ำคัญ p<.01 โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถร่วมท�ำนายพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองฯ ได้ ถงึ ร้ อยละ 40.90 (ดังตารางที่ 2) และสามารถเขียนสมการท�ำนายในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ=13.420+.931(การจัดการตนเอง)+.628(การเข้ าถึงข้ อมูล)+.286(การ
ตัดสินใจเลือกปฏิบตั )ิ +1.168(เขตที่ อยู่อาศัย เทศบาล)
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ

R=.64, R2=.409, Adjust R2=.403, S.E.=3.667

อภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า อสม. อ.สอยดาว จ.จันทบุรี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 และพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ ดมี าก (ร้ อยละ 85.12 และ 80.24 ตามล�ำดับ) ถึงแม้ ว่าการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยการตอบแบบสอบถามด้ วยตนเอง (self-reporting) ของอสม. อาจจะเป็ นข้ อจ�ำกัดหนึ่ งของงานวิจยั นี้ แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยได้ มวี ิธกี ารลดอคติในส่วนของ self-reporting17 ด้ วยการเก็บข้ อมูลในช่วงระยะเวลาที่ อสม.ปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวัง
การระบาดของโรคโควิด-19 จริง อีกทั้งผู้วจิ ยั ยังได้ สอื่ สารท�ำความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั การรักษาความลับ
ของข้ อมูล การไม่เปิ ดเผยตัวตน ท�ำให้ อสม. มีอสิ ระในการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ผลการวิจยั ที่ พบยังสอดคล้ อง
กับผลการส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองของประชาชนทัว่ ไปในจังหวัดจันทบุรี
ซึ่ งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ งเป็ น อสม. พบว่าผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก18 และผลการวิจัยที่ สำ� คัญนี้
ยังสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจัย แนวคิดของกองสุขศึกษา6 และอีกหลายๆ การศึกษา ดังนี้
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ พบว่า อสม. มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากนั้น อาจเป็ นผลมาจากการเก็บข้ อมูล
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ งเป็ นช่วงที่ รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ร่วมรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ ความรู้แก่ประชาชนอย่างกว้ างขวาง ส่งผลให้ อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับที่ ดดี ้ วย ดังการศึกษา
ในประเทศออสเตรเลียที่ พบว่าการรณรงค์ของรัฐบาลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ สงู ขึ้น19 ผลการศึกษา
ยังสอดคล้ องการศึกษาที่ มแี นวคิดพื้นฐานที่ คล้ ายกัน ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า อสม. มีทกั ษะพื้นฐานความรอบด้ านสุขภาพที่ ดี
อยู่แล้ ว เห็นได้ จากการศึกษาของอารีย์ แร่ทอง ที่ ศกึ ษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. แล้ วพบว่า
อสม. ส่วนใหญ่มคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน20 ส�ำหรับปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้
ด้ านสุขภาพ ได้ แก่ 1) การรับรู้การบริการสุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข 2) การเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน
3) การเรียนรู้จากการสังเกตต้ นแบบ 4) แรงเสริมจากบุคคลอื่ น 5) การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ และ 6) ปัจจัยด้ านเขต
ที่ อยู่อาศัย โดย 4 ปัจจัยแรกเป็ นกิจกรรมส�ำคัญของ อสม. ในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันการระบาดของโรคโควิด-19
ในชุมชนโดยตรงตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายไว้ และสอดคล้ องกับการศึกษาของธัญชนก ขุมทองที่ ได้ ศกึ ษา
รูปแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลของความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ มตี ่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของประชาชนไทย
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วัยผู้ใหญ่ทเี่ สี่ ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดอุทยั ธานีและอ่างทอง โดยพบว่าการเข้ าร่วมกิจกรรมสุขภาพ
เชิงรุก การเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ และแรงเสริมจากบุคคลอื่ น เป็ นกิจกรรมที่ เอื้อให้ มคี วามรอบรู้ด้านสุขภาพที่ ดขี ้ นึ
ส่งผลให้ ปัจจัยเหล่านี้มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต8ิ ส่วนปัจจัยข้ อที่ 5) การใช้ สอื่
สังคมออนไลน์ สอดคล้ องกับการศึกษาของส�ำนักงานวิจยั และพัฒนาเพื่ อการแปรงานวิจยั สุขภาพสูก่ ารปฏิบตั ทิ ศี่ กึ ษา
ทบทวนสถานการณ์และกลไกการจัดการความแตกฉานด้ านสุขภาพ ที่ พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการค้ นหาข้ อมูลสุขภาพแบบออนไลน์ด้วยตนเอง9 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยด้ านเขตที่ อยู่อาศัย สอดคล้ องกับการศึกษาของธัญชนก ขุมทอง ซึ่ งอาจเนื่ องจากเขตเทศบาล
มีแหล่งข้ อมูลสุขภาพที่ หลากหลายมากกว่า8
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ ผลการศึกษาได้ ค้นพบปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองในการปฏิบตั งิ าน
เฝ้ าระวังการระบาดโรคโควิด-19 ของ อสม. ได้ แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพใน 3 ปัจจัย คือ 1)การจัดการตนเอง เป็ นทักษะ
ในการจัดการพฤติกรรมตนเองเพื่ อปรับเปลี่ ยนวิธกี ารปฏิบตั ติ นให้ มพี ฤติกรรมสุขภาพที่ ถกู ต้ อง 2)การเข้ าถึงข้ อมูล เป็ นทักษะ
ในการเลือกเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลสุขภาพที่ น่าเชื่ อถือเพื่ อน�ำไปใช้ ในการดูแลสุขภาพด้ วยตนเอง และ 3)การตัดสินใจ
เลือกปฏิบตั ิ เป็ นทักษะในการก�ำหนดทางเลือกหรือปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั เิ พื่อให้ มสี ขุ ภาพที่ด10ี โดยปัจจัยความรอบรู้
ด้ านสุขภาพทั้ง 3 ปัจจัยนี้สอดคล้ องกับการศึกษาอื่นที่มลี ักษณะการศึกษาที่คล้ ายกัน อาทิเช่น การศึกษาของ ธนะวัฒน์ รวมสุก
และคณะ21 ที่ ศกึ ษาถึงปัจจัยท�ำนายพฤติกรรมกรณีพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ ของ อสม. ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นการจัดการตนเอง การเข้ าถึงข้ อมูล และการตัดสินใจ เป็ นปัจจัยที่ สามารถท�ำนายพฤติกรรม
การช่วยเลิกบุหรี่ได้ และการศึกษาของภมร ดรุณ และประกันชัย ไกรรัตน์22 ที่ศกึ ษาเรื่องปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มอี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นการจัดการตนเอง การเข้ าถึงข้ อมูล
และบริการสุขภาพ การตัดสินใจและเลือกปฏิบตั ิ มีอทิ ธิพลต่อระดับพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า
ปัจจัยด้ านเขตที่ อยู่อาศัยเขตเทศบาลมีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ โดย อสม. ที่ อยู่ในเขตที่ เทศบาลมีคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพมากกว่า อสม. เขต อบต. เกือบ 1.2 เท่า (B=1.168, p<.01) อาจเนื่ องมาจากเขตเทศบาลเป็ นชุมชน
ที่ หนาแน่นมากกว่า การเข้ าถึงข้ อมูลและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์จงึ มากกว่าเขต อบต. ผลการศึกษาสอดคล้ องกับการศึกษา
ความแตกต่างของพฤติกรรมการป้ องกันของโรคโควิด-19 ระหว่างผู้อยู่อาศัยเขตเมืองและชนบท ในประเทศจีน ซึ่ งพบว่า
ผู้ทอี่ ยู่ในเขตชนบทมีพฤติกรรมป้ องกันตนเองไม่ค่อยดีนักเมื่ อเปรียบเทียบกับคนที่ อยู่ในเขตเมือง23

ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน

จากผลการวิจัยที่ พบว่ามีปัจจัยที่ มคี วามสัมพันธ์กบั ความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคโควิด-19 ของ อสม. อ.สอยดาว
จ.จันทบุรีน้นั นักสาธารณสุขควรพัฒนาศักยภาพของ อสม. ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างเหมาะสม ได้ แก่ ประชาสัมพันธ์ให้ อสม.
รับรู้การบริการสุขภาพเชิงรุกของเจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข ส่งเสริมการเข้ าร่วมกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน การเรียนรู้จาก
การสังเกตต้ นแบบ การใช้ สอื่ สังคมออนไลน์ และเรียนรู้การเสริมแรงจากบุคคลอื่ น พร้ อมทั้งพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้ กบั อสม. เนื่ องจากเป็ นปัจจัยที่ มผี ลต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยตรง โดยเน้ นมิตดิ ้ านการจัดการตนเอง การเข้ าถึงข้ อมูล
และการตัดสินใจเลือกปฏิบตั ิ โดยเฉพาะในกลุ่ม อสม. เขตเทศบาล ซึ่ งผลการศึกษาพบว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ถึงแม้ ว่าโดยภาพรวมของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ จะพบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองฯ
ของ อสม. อยู่ในระดับที่ ดมี าก แต่หากขาดการส่งต่อถึงประชาชนแล้ วนั้น การด�ำเนินงานในชุมชนก็คงเป็ นไปค่อนข้ างยาก
นักสาธารณสุขจึงควรพัฒนาสร้ างกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้ กบั อสม. เพื่ อให้ สามารถส่งต่อ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ เหมาะสมและน�ำไปสู่การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการป้ องกันตนเองที่ ถูกต้ องแก่ประชาชน
ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างครอบคลุมทุกมิตติ ่อไป
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ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจยั ครั้งถัดไป

เนื่ องจากการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุ่ม อสม. เท่านั้น แต่ในทางปฏิบตั จิ ริงพบว่าในสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 มีหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานเข้ ามามีส่วนเกี่ ยวข้ องในการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
อาทิเช่น ผู้นำ� ชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายทหาร องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และชมรมจิตอาสาต่าง
ๆ เป็ นต้ น จึงควรศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเหล่านี้ด้วย เพื่ อน�ำข้ อมูลไปประยุกต์
ใช้ ในการพัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรคระบาดในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ โลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัญหา
ด้ านสาธารณสุขก็มีการเปลี่ ยนแปลงรวดเร็วและมีความซับซ้ อนมากขึ้นด้ วย การเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับ
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรเร่งพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ ครอบคลุม
ทุกมิตปิ ัญหา เพื่ อสร้ างกระบวนการทางปัญญารวมถึงทักษะทางสังคม ให้ กบั อสม. ส่งต่อถึงประชาชนสูก่ ารปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมกับทุกสถานการณ์

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ ยวชาญในการตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย (อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไพพรรณี และหัวหน้ ากลุ่มงานบริการด้ านปฐมภูมแิ ละองค์รวม โรงพยาบาล
นายายอาม จังหวัดจันทบุรี) ผู้ช่วยเหลือการทดสอบเครื่ องมือวิจัย (หัวหน้ างานควบคุมโรค โรงพยาบาลโป่ งน�ำ้ ร้ อน
จังหวัดจันทบุรี) ผู้ช่วยเก็บเครื่ องมืองานวิจัย (หัวหน้ างานและเจ้ าหน้ าที่ ศูนย์สขุ ภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอสอยดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลทุกแห่งในอ�ำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี)
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