
th

����������������������

Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot QR 
face-

The 12   Srinakharinwirot University Research Conferenceth

PROCEEDINGS

ÁÈÇ
ÇÔ¨ÑÂ12¤ÃÑé§·Õè

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔ

20 - 21 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
Strategic Wisdom and Research Institute, Srinakharinwirot University

QR Code

ISBN : 978-616-296-186-1



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่12 
วนัที ่20 – 21 มนีาคม 2562 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ฌ 

 

SWURES12-090: การเตรยีมไอบโูปรเฟนไมโครเอนแคปซเูลชัน่ดว้ยวธิกีารพ่นแหง้ 
และศกึษาสมบตัทิางกายภาพ 
มยรุีย ์เถื่อนขนุข า  ภทัราวด ีบรูณตระกูล  ธนู ทองนพคุณ 

 710 - 719 

SWURES12-091: การวเิคราะหเ์สถยีรภาพของแบบจ าลองการระบาด SIQS  
เมือ่มกีารเพิม่ของประชากรแบบโลจสิตกิ 
สิทธิพงศ ์ทอสาย  วชัระพงศ ์จนิดาพนัธ ์ ศริฉตัร ทพิยศ์ร ี อดศิกัดิ ์เดน็เพช็รหน๋อง 

 720 - 730 

SWURES12-092: การตรวจหาไวรสัซกิาและการจดัจ าแนกไวรสัเดง็กีด่ว้ยเทคนิคมลัตเิพลกซพ์ซีอีาร์ 

ธิดารตัน์ อินตะ๊ค า  วนัวสิาข ์ตนัตเิพชราวรรณ์  พนูสุข กฬีาแปง 

 731 - 739 

SWURES12-093: ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ตามฤดกูาล 
ของผูส้งูอาย ุอ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี
สมบรูณ์ ทวีลาภ  วลัลรีตัน์ พบครี ี

 740 - 751 

SWURES12-094: การสรา้งสรรคป์ระตมิากรรมผา้ไหมเพื่อการตกแต่ง 

วานิส แก้วทอง  อรญั วานิชกร 

 752 - 763 

SWURES12-095: คุณลกัษณะของผูย้ากไรแ้ละสทิธอินัพงึไดใ้นกองทุนซะกาต 
กรณศีกึษา: มสุลมิในจงัหวดันราธวิาส 
ตรัมีซี สาและ 

 764 - 777 

SWURES12-096: การออกแบบแบบสอบถามส าหรบัส ารวจปจัจยัทีม่ผีลต่อความกงัวลต่อการลม้ 
ในผูป้ว่ยบาดเจบ็ไขสนัหลงัทีใ่ชร้ถเขน็นัง่ 
พชร ยอดบริบรูณ์  สาธนี ตณัฑวทิยากุล  ธนวฒัน์ หนองตรดุ  วรียา ประโมทยกุล 

 778 - 790 

SWURES12-098: ผลกระทบของการใหค้วามช่วยเหลอืของกองทุนเพื่อสุขภาพระดบัโลก 
ต่อกลุ่มประเทศทีป่ระชากรมรีายไดเ้ฉลีย่ในระดบัต ่าและปานกลาง: ศกึษากรณี 
โครงการช่วยเหลอืผูต้ดิเชือ้ HIV หรอืโรคเอดส ์
ภทัรพล สาสน์ธรรมบท 

 791 - 802 

SWURES12-099: การปรบัปรงุและประเมนิค่าทางเศรษฐศาสตรข์องกระบวนการดดูซมึ
คารบ์อนไดออกไซด ์ดว้ยเอมนี 
ชยัภพ ศิระวรกลุ  ณฐัวุฒ ิแป้นกลม  ภทัราพร เมอืงค า  มทิซรึ ุวงิวอนเพราะ 

 803 - 811 

phad16
Rectangle



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่12 
วนัที ่20-21 มนีาคม 2562 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

740 
 

SWURES12-093 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่   
ตามฤดกูาล ของผูส้งูอายุ อ าเภอพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุี   
FACTORS ASSOCIATED WITH THE ACCEPTANCE OF SEASONAL INFLUENZA 
VACCINATION AMONG THE ELDERLY IN PHRAPHUTTHABAT DISTRICT, SARABURI 
PROVINCE. 
 

สมบูรณ์ ทวีลาภ* วลัลรีตัน์ พบครี ี
Somboon Thaweelap*, Vallerut Pobkeeree 

 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

Faculty of Public Health, Mahidol University. 
 

*Corresponding author, E-mail: sirapatsornphabat@gmail.com 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัแบบภาคตดัขวาง (Cross-Sectional Study) มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบั
การยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ตามฤดูกาล ของผูส้งูอายุ อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ีประชากรคอื ผูส้งูอายุในอ าเภอพระพุทธบาท
ทัง้หมด 6,284 คน กลุ่มตวัอย่างคอื ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป จ านวน 382 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารสุม่แบบ
กลุ่มหลายขัน้ตอน (Multistage Cluster Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม มคี่าความตรงตาม
เนื้อหา เท่ากบั 0.97 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.87 วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และวเิคราะหห์า
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson‘ s Correlation Coefficient) โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ผลการศกึษา พบว่า ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ในพืน้ทีอ่ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ีมกีารยอมรบัวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ในระดบัสงู คดิเป็นรอ้ยละ 78 (�̅�=16.97±3.47) ปจัจยัความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนั
โรคไข้หวดัใหญ่ การรบัรู้โอกาสเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ การรบัรู้ความรุนแรงของโรคไข้หวดัใหญ่  
การรบัรู้ประโยชน์ของวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ การรบัรู้อุปสรรคของการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่  
และการเข้าถึงบริการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ของผูส้งูอายุ (r=0.40, 0.36, 0.31, 0.44, 0.33, 0.31, p<0.05)  
 ผลการวจิยัครัง้นี้ เป็นขอ้มูลพืน้ฐานทีบุ่คลากรทางด้านสุขภาพ สามารถน าไปใช้วางแผนในการท างาน
เพื่อใหผู้ส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นประชาชนกลุ่มเสีย่ง ไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรค
ไข้หวัดใหญ่ เพื่อตัดสินใจรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น และน าไปปรับกระบวนการท างาน  
การวางแผนการให้บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เพื่อขยายความครอบคลุมให้ประชาชนผู้สูงอายุเขา้ถึง
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ไดม้ากขึน้ 
 
ค าส าคญั: วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล  การยอมรบัวคัซนี  ผูส้งูอายุ 65 ปี  
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Abstract 
This research was a cross - sectional study. This study aimed to determine the acceptance rate 

of seasonal influenza vaccination among the elderly, and factors associated with the acceptance of 
seasonal influenza vaccination among the elderly in Phraphutthabat District, Saraburi Province. The total 
number of elderly population in Phraphutthabat District was 6,284. By using multistage cluster sampling, 
382 samples were included. Data were collected using questionnaire. The content validity of the 
questionnaire was confirmed by the panel of experts and its index was 0.97. The reliability value of the 
questionnaire was 0.87. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson‘s Correlation 
Coefficient. 

The results showed that the elderly acceptance level of seasonal influenza vaccination was high 
with 78% (�̅�=16.97±3.47) acceptance. Knowledge, perception of susceptibility, severity, benefits, barriers, 
and accessibility to receive influenza vaccination were positively and significantly associated with the 
acceptance of seasonal influenza vaccination (r=0.40, 0.36, 0.31, 0.45, 0.33, 0.31, p<0.05). 

The results of this study could be used as the background data on planning to work with the 
elderly for providing knowledge and better understanding about the disease and influenza vaccine in order 
to increase vaccination in the elderly. 

 
Keywords: seasonal influenza vaccination, vaccination acceptance, the elderly  
 

บทน า 
โรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) เป็นปญัหาสาธารณสขุทีส่ าคญั เน่ืองมาจากเป็นสาเหตุการเจบ็ปว่ยทีรุ่นแรง

และเสยีชวีติ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสีย่ง [1] ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค ไดร้ายงานสถานการณ์โรค
ไขห้วดัใหญ่ ปี พ.ศ.2560 พบผูป้ว่ย 196,765 ราย อตัราปว่ย 299 ต่อประชากรแสนคน มผีูเ้สยีชวีติ 65 ราย อตัรา
ปว่ยตายสงูสุดในกลุ่มอายุ 65 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 0.28 รองลงมาคอื กลุ่มอายุ 55-64 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.07 และกลุ่ม
อายุ 35-44 ปี ตามล าดบั [2] 

การตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ เป็นสาเหตุของการเสยีชวีติในกลุ่มผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ซึง่มาตรการป้องกนั
โรคไขห้วดัใหญ่ ทีม่ปีระสทิธภิาพ คอื การรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข จงึไดม้นีโยบาย
ใหว้คัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล ในกลุ่มผูส้งูอายุก่อนเป็นล าดบัแรก [3-4] เพราะผูส้งูอายุเป็นกลุ่มเสีย่งต่อ
การเกดิโรคไขห้วดัใหญ่ทีรุ่นแรง มภีาวะแทรกซอ้นทีพ่บบ่อย เช่น โรคปอดบวม ซึง่อาจรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติได ้แต่
จากผลการด าเนินงานให้วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ในประชากรกลุ่มเสีย่ง พบว่า ความครอบคลุมยงัต ่ากว่า
เป้าหมาย (เป้าหมาย : ร้อยละความครอบคลุมการได้รบัวคัซีนในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 90%) ซึ่งข้อมูล
รายงานการได้รบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล ของผู้สูงอายุ อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี 
ยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) พบว่า ผูส้งูอายุไดร้บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ รอ้ยละ 11.97, 14.34 
และ 23.10 ของประชากรผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี

การยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เป็นพฤตกิรรมเพื่อป้องกนัโรค ซึง่การที่บุคคลจะปฏบิตัิตาม
ค าแนะน าในการป้องกนัโรคนัน้จ าเป็นตอ้งมกีารยอมรบั เหน็คุณค่า เหน็ถงึประโยชน์ มสีิง่ชกัน าเพื่อไปสูก่ารปฏบิตัิ
ของการกระท าพฤตกิรรมนัน้ในระดบัทีส่งู มคีวามตัง้ใจทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมนัน้ เมื่อบุคคลเกดิการยอมรบัวคัซนี
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ไขห้วดัใหญ่ในระดบัทีส่งู จะน าไปสู่การฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ในทีสุ่ด [5] ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิแบบแผนความ
เชื่อทางดา้นสขุภาพ (Health Belief Model)  

ดงันัน้ การศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึใชแ้นวคดิแบบแผนความเชื่อทางดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) 
และแนวคดิการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ เป็นกรอบแนวคดิในการก าหนดตวัแปรอสิระร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม 
ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีคาดว่าจะมคีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล โดยผูว้จิยัสนใจที่
จะท าการศกึษาในพืน้ที่อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี เหตุผลเพราะในปี พ.ศ. 2560 อ าเภอพระพุทธบาท 
เป็นพื้นที่มีอตัราป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่สูงสุดของจงัหวดัสระบุรี และเป็นพื้นที่มีความพร้อมที่จะพฒันาการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  

จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ท าการศกึษาการยอมรบัวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่
ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กลุ่มหญงิตัง้ครรภ์ กลุ่มผูป้่วยโรคเรือ้รงั แต่การศกึษาการยอมรบั
วคัซนีไขห้วดัใหญ่ในประชากรกลุ่มผู้สงูอายุยงัมน้ีอย ซึ่งผลการศกึษาการยอมรบัวคัซนีไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล  
ในแต่ละกลุ่มมคีวามหลากหลายและแตกต่างกนั ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการ
ยอมรับวคัซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ของผู้สูงอายุ อ าเภอพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี เพื่อน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการด าเนินงานใหบ้ริการวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ อกีทัง้เป็นการกระตุ้นให้ผูสู้งอายุ
ตดัสนิใจยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เพิม่มากขึน้ และเพื่อเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายน าไปสูก่ารพฒันา
ขยายความครอบคลุมใหป้ระชาชนผูส้งูอายุเขา้ถงึวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ไดม้ากขึน้  
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศึกษาระดบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ของผู้สูงอายุ ในพื้นที่อ าเภอพระพุทธบาท 

จงัหวดัสระบุร ีและหาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธใ์นการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ของผูส้งูอายุ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเป็นการวจิยัแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) เพื่อศกึษาระดบัการ
ยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และวเิคราะห์หาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ ของผูส้งูอายุ อ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ี 
 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป โดยมเีกณฑก์ารคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างเขา้สูก่ารศกึษา
คอื ผูส้งูอายุ 65 ปี ขึน้ไปทัง้เพศชายและเพศหญงิทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุร ีมาไม่น้อย
กว่า 1 ปี สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยัและไดล้งนามในหนงัสอืยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวจิยั เป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ
สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่วนเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการศึกษาคือ ผู้สูงอายุติด
ภารกิจหรือไม่อยู่ในช่วงเวลาเก็บข้อมูล ไม่สะดวกใจในการให้ข้อมูลหรือตอบแบบสอบถาม และเจ็บป่วยใน
ช่วงเวลาทีเ่กบ็ขอ้มลู 
 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชสู้ตรการประมาณค่าสดัส่วนของแดเนียล (Daniel) [6] และใชค้่า (𝜋) 
อตัราการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ของผู้สูงอายุ 65 ปีขึน้ไปของ P.K.H. Mo และ J.T.F. Lau ซึ่งได้
ท าการศึกษาเรื่อง Influenza vaccination uptake and associated factors among elderly population in Hong 
Kong : the application of the Health Belief Model  พบว่า มอีตัราการยอมรบัวคัซนีในผูสู้งอายุ เท่ากบั 48.5% 
[7] ใชแ้ทนค่าในการค านวณกลุ่มตวัอย่างได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถเป็นตวัแทนของประชากร จ านวน 362 
คน แต่เน่ืองจากการศกึษาในครัง้นี้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม และตอบโดยความสมคัรใจ ซึง่อาจ
ไดร้บัแบบสอบถามคนืไม่ครบหรอืแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัจงึ
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เพิม่การเกบ็ขอ้มลูอกีรอ้ยละ 10 ดงันัน้จงึเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน การสุม่กลุ่มตวัอย่างเพื่อการ
วจิยั ใชก้ารสุม่แบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (Multistage Cluster Sampling) 
 การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุม่แบบกลุ่มหลายขัน้ตอน (Multistage Cluster Sampling) ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การสุม่ต าบลทีท่ าการศกึษาโดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
ดว้ยวธิกีารจบัฉลากแบบไม่แทนที ่ไดพ้ืน้ทีท่ าการศกึษาจ านวน 5 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลพระพุทธบาท ต าบล
หนองแก ต าบลหว้ยปา่หวาย ต าบลนายาว และต าบลเขาวง  
 ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มหมู่บ้านที่ท าการศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธิกีารจบัฉลากแบบไม่แทนที ่โดยก าหนดใหไ้ดห้มู่บา้นทีท่ าการศกึษาอย่างน้อย 2 หมู่บา้น/ต าบล
และก าหนดสดัสว่นกลุ่มตวัอย่างเท่ากนัทุกต าบล 80 คน/ต าบล  
 ขัน้ตอนที ่3 เกบ็ขอ้มลูผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไปทุกคนในหมู่บา้นทีไ่ดจ้ากการสุม่ แต่หากหมู่บา้นนัน้มผีูส้งูอายุ 
65 ปีขึน้ไปมากกว่าเป้าหมายทีจ่ะเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัจะท าการศกึษาสุม่ตวัอย่างผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไปในหมู่บา้น ตาม
ทะเบยีนผูส้งูอายุในหมู่บา้น โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธิกีารจบัฉลาก
แบบไม่แทนที ่โดยก าหนดใหไ้ดอ้ย่างน้อย 40 คน/หมู่บา้น  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 สว่น คอื  

1) ปจัจยัสว่นบุคคล เป็นขอ้ค าถามปลายปิด และใหเ้ตมิขอ้ความลงในช่องว่าง มจี านวน 11 ขอ้ 
2) ปจัจยัความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เป็นขอ้ค าถามความรูเ้กีย่วกบัโรคไขห้วดั

ใหญ่และความรู้เกี่ยวกบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ โดยแบบวดัความรู้เป็นลกัษณะให้เลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก 
หรอืแบบถูก-ผดิ (True-False) จ านวน 10 ขอ้ มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื ตอบถูก ให ้1 คะแนน และตอบผดิให ้0 
คะแนน คะแนนรวมทัง้หมด 10 คะแนน   

3) ปจัจยัการรบัรู้เกี่ยวกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (การรบัรู้โอกาสเสีย่ง การรบัรู้ความ
รุนแรง การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้อุปสรรค) มจี านวนทัง้หมด 16 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามการรบัรู้โอกาสเสีย่งต่อการ
ป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ (จ านวน 4 ข้อ) การรับรู้ความรุนแรงของโรคไข้หวดัใหญ่ (จ านวน 4 ข้อ) การรบัรู้
ประโยชน์ของวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (จ านวน 4 ขอ้) และ การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ (จ านวน 4 ขอ้) ใชแ้บบวดัทีม่ลีกัษณะเป็นแบบมาตรวดั Likert scale ก าหนดใหม้คี าตอบ 5 ระดบั และ
มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนคอื “เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ” ให ้1 คะแนน “เหน็ดว้ยน้อย” ให ้2 คะแนน “เหน็ดว้ยปานกลาง” ให ้
3 คะแนน “เหน็ดว้ยมาก” ให ้4 คะแนน และ “เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด”ให ้5 คะแนน ยกเวน้ขอ้ค าถามการรบัรูอุ้ปสรรค 
จ านวน 4 ขอ้ ซึง่เป็นขอ้ค าถามเชงิลบคะแนนจะกลบักนั คอื “เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ” ให ้5 คะแนน  “เหน็ดว้ยน้อย” ให ้
4 คะแนน  “เหน็ดว้ยปานกลาง” ให ้3 คะแนน “เหน็ดว้ยมาก” ให ้2 คะแนน และ “เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ” ให ้1 คะแนน  

4) การเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เป็นขอ้ค าถามเกีย่วกบั สถานทีใ่หบ้รกิาร ขัน้ตอน
การใหบ้รกิาร ความสะดวกในการเขา้ถงึสถานทีใ่หบ้รกิารฉีดวคัซนี การประชาสมัพนัธ ์ความเพยีงพอและพรอ้ม
ใหบ้รกิารของวคัซนี/อุปกรณ์/เจ้าหน้าที่ให้บรกิารฉีดวคัซนี จ านวน 5 ขอ้ การคดิคะแนนใช้คะแนนรวม โดยให้
คะแนนของค าตอบดงันี้ เหมาะสม/สะดวก/เพยีงพอ ให ้3 คะแนน เฉยๆ/ไม่ทราบ ให ้2 คะแนน และไม่เหมาะสม/
ไม่สะดวก/ไม่เพยีงพอ ให ้1 คะแนน  

5) การยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ มจี านวน 4 ขอ้ ใช้แบบวดัที่มลีกัษณะเป็นแบบมาตรวดั 
Likert scale ก าหนดให้มคี าตอบ 5 ระดบัและมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนคอื “เหน็ดว้ยน้อยที่สุด” ให ้1 คะแนน “เหน็
ดว้ยน้อย” ให ้2 คะแนน “เหน็ดว้ยปานกลาง” ให ้3 คะแนน “เหน็ดว้ยมาก” ให ้4 คะแนน และ “เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ”
ให ้5 คะแนน 
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื โดยแบบสอบถามการวจิยัได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน มคี่าความตรงตามเน้ือหา เท่ากบั 0.97 และผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ 
ไปทดลองใชก้บักลุ่มผูสู้งอายุ 65 ปีขึน้ไป ที่มคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบักลุ่มทีศ่กึษา จ านวน 30 คน ในพืน้ทีอ่ าเภอ
เฉลมิพระเกยีรติ จงัหวดัสระบุร ีแลว้น าขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์หาค่าความเทีย่งของเครื่องมอื โดยใชส้มัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาค ไดเ้ท่ากบั 0.87 
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหร์ะดบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ โดยการหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสดุ และค่าสงูสุด และวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดั
ใหญ่ การรบัรู้ประโยชน์ของวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ การเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ กบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ โดยใชส้ถติิ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson‘ s Correlation Coefficient) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05  
 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจาก

คณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล COA. No. MUPH 

2018-120 โดยน าหนังสอืขออนุญาตลงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล ถึงนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายอ าเภอพระพุทธบาท และสาธารณสุขอ าเภอพระพุทธบาท และประสานกับ

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลในพืน้ทีสุ่่มเลอืกเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อลงพืน้ที่เกบ็รวบรวมขอ้มูล

ตามวนัและเวลาที่ก าหนด โดยก่อนลงพื้นที่มกีารอบรมเตรยีมความพร้อมของทมีผู้ช่วยเกบ็ขอ้มูลเพื่อให้ทราบ

วตัถุประสงคข์องการวจิยัและเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนัในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในพืน้ที ่

 

ผลการวิจยั 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

   ผูส้งูอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60) และเพศชาย (รอ้ยละ 40) มอีายุเฉลี่ย
ประมาณ 73 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชัน้ประถมศกึษา (ร้อยละ 85.1) ไม่ได้เรียนหนังสอื (ร้อยละ 8.4) เกือบ
ครึง่หนึ่งของผูส้งูอายุยงัคงท างาน (รอ้ยละ 48) มรีายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 2 ,778 บาทต่อเดอืน ผูสู้งอายุไม่เคยป่วย
เป็นโรคไขห้วดัใหญ่ (รอ้ยละ 91.6) ผู้สูงอายุมปีระวตัิเคยได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (รอ้ยละ 68.3) ซึ่ง
เหตุผลหลกัทีผู่ส้งูอายุไปรบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ คอื ไดร้บัค าแนะน าใหไ้ปฉีดวคัซนี (รอ้ยละ 63.6) 
เหน็ว่าวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เป็นวคัซนีที่มปีระโยชน์ (รอ้ยละ 62) และเหน็ว่าตนเป็นกลุ่มเสีย่งทีต่้องฉีด
วคัซนี (รอ้ยละ 58.1) ส่วนเหตุผลหลกัทีผู่ส้งูอายุไม่ไปรบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ คอื เหน็ว่าสุขภาพ
ร่างกายแขง็แรงดอียู่แลว้ (รอ้ยละ 77.4) กลวัเกดิอาการขา้งเคยีงหลงัฉีดวคัซนี (รอ้ยละ16) และเหน็ว่าตนเองไม่ใช่
กลุ่มเสีย่ง/กลุ่มเป้าหมาย (รอ้ยละ 13.2) ดงัแสดงในตารางที ่1-3 
   ผูส้งูอายุมปีระวตัเิคยเกดิอาการขา้งเคยีงหลงัฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (รอ้ยละ 10.3) ซึง่อาการ
ขา้งเคยีงหลงัฉีดวคัซนีทีพ่บส่วนใหญ่ คอื มอีาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (รอ้ยละ 48.1) มไีข ้(รอ้ยละ 29.6) และ
ปวด บวม แดง บรเิวณทีฉ่ีด (รอ้ยละ 25.9) ส าหรบัการจดัการกบัอาการขา้งเคยีง พบว่า สว่นใหญ่ไปโรงพยาบาล/
รพ.สต./คลินิก (ร้อยละ 44.4) รองลงมาคือ หายา/ซื้อยามากินเอง (ร้อยละ 29.6) และไม่ได้ท าอะไรให้อาการที่
เกดิขึน้หายเอง (รอ้ยละ 22.2) ดงัแสดงในตารางที ่4  
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   ผูส้งูอายุมปีระวตัเิคยไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร (รอ้ยละ 94.5) ซึง่สว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัโรคและ
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ผ่านทางอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) (ร้อยละ 74.8) รองลงมาคอื 
บุคลากรทางการแพทย ์(รอ้ยละ 54.3) และวทิยุ/โทรทศัน์/ประกาศเสยีงตามสาย (รอ้ยละ 29.6) ตามล าดบั ผูส้งูอายุ
มปีระวตัิเคยได้รบัค าแนะน าให้ฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ (ร้อยละ 92.1) ซึ่งผู้ที่ใหค้ าแนะน ากบัผู้สูงอายุไปฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สว่นใหญ่เป็น อสม. (รอ้ยละ 73.6) รองลงมาคอื บุคลากรทางการแพทย ์(รอ้ยละ 52.8) และ
บุคคลในครอบครวั (รอ้ยละ 8.2) ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่5 
   ผูส้งูอายุมคีวามรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ โดยมค่ีาเฉลีย่คะแนนความรูเ้กีย่วกบัโรค
และวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เท่ากบั 7.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.93 ขอ้ค าถามที่ผู้สงูอายุตอบ
ถูกต้องสูงที่สุด คอื ดา้นการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (รอ้ยละ 95.3) รองลงมาคอื ดา้นการติดต่อของโรค (รอ้ยละ 
94.5) และอาการของโรค (รอ้ยละ89) ส่วนขอ้ค าถามทีผู่ส้งูอายุตอบผดิมากทีสุ่ดคอื ขอ้ค าถามการไปรบับรกิารฉีด
วคัซีนที่สถานบริการสาธารณสุขของรฐัและเอกชนฟรีทุกแห่งโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 70.2) ข้อค าถาม
เกีย่วกบัการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ครัง้เดยีวสามารถป้องกนัไดต้ลอดชวีติ (รอ้ยละ49.7) และขอ้ค าถามเกีย่วกบัผูท้ีม่ ี
ประวตัแิพไ้ขไ่ก่อย่างรุนแรงไม่ควรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (รอ้ยละ 45.5) ตามล าดบั  
   ผูส้งูอายุมกีารรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการป่วยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ โดยมค่ีาเฉลีย่คะแนน เท่ากบั 17.11 สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.54 การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ มคี่าเฉลีย่คะแนน เท่ากบั 17.21 คะแนน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.46 การรบัรู้ประโยชน์ของวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ มีค่าเฉลี่ยคะแนน 
เท่ากบั 16.86 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.72 การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ มคี่าเฉลีย่คะแนน เท่ากบั 14.90 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.92 การเขา้ถึงบรกิารฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ มค่ีาเฉลีย่คะแนน เท่ากบั 14.09 คะแนน สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.86 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประวตักิารเจบ็ปว่ยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ในช่วง 6 เดอืนทีผ่่านมา (n=382) 

  
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของประวตักิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ (n=382) 

 
 
 
 
 
 

ประวติัการเจบ็ป่วยด้วยโรคไข้หวดัใหญ่ในช่วง  
6 เดือนท่ีผา่นมา  

จ านวน รอ้ยละ 

ไม่เคยปว่ย 350 91.6 
เคยปว่ย 25 6.6 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 7 1.8 

ประวติัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่  จ านวน รอ้ยละ 
เคยฉีดวคัซนี 261 68.3 
ไม่เคยฉีด 118 30.9 
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 3 0.8 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและรอ้ยละเหตุผลของการฉีดวคัซนีและไม่ไดฉ้ีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละขอ้มลูอาการขา้งเคยีงและการจดัการกบัอาการขา้งเคยีงหลงัฉีดวคัซนี  

 
 
 

เหตผุลหลกัของการฉีดวคัซีน/ไม่ได้ฉีดวคัซีน จ านวน รอ้ยละ 

เหตผุลท่ีผูสู้งอายุไม่ไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ (n=106)   

- สขุภาพร่างกายแขง็แรงดอียูแ่ลว้  82 77.4 

- กลวัอาการขา้งเคยีงของวคัซนี  17 16.0 

- ไม่ใช่กลุ่มเสีย่ง/กลุ่มเป้าหมาย  14 13.2 

- ไม่ทราบหรอืไมม่ใีครแนะน า  9 8.5 

- ไปไม่ไหว/ไม่มคีนพารบัวคัซนี/ตดิงาน 4 3.8 

- ไปรบับรกิารแต่วคัซนีไม่เพยีงพอ  3 2.8 

เหตผุลท่ีผูสู้งอายุฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ (n=258)   

- ไดร้บัค าแนะน าใหไ้ปฉีดวคัซนี  164 63.6 

- เหน็ว่าวคัซนีมปีระโยชน์  160 62.0 

- เหน็ว่าตนเป็นกลุ่มเสีย่ง  150 58.1 

- สขุภาพร่างกายไมแ่ขง็แรงเป็นหวดับ่อย  1 0.4 

อาการข้างเคียงและการจดัการกบัอาการข้างเคียงหลงัฉีดวคัซีน  จ านวน รอ้ยละ 
ประวติัการเกิดอาการข้างเคียงหลงัฉีดวคัซีน (n=262)   
- ไม่มอีาการขา้งเคยีง 235 89.7 
- มอีาการขา้งเคยีง 27 10.3 

อาการข้างเคียงท่ีพบหลงัฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ (n=27)   
- ปวดเมื่อยตามร่างกาย  13 48.1 
- ไข ้ 8 29.6 
- ปวด บวม แดง บรเิวณทีฉ่ีด   7 25.9 
- ปวดศรีษะ  4 14.8 
- มผีื่นขึน้  1 3.7 
- ไอ มนี ้ามกู 1 3.7 

การจดัการกบัอาการข้างเคียงท่ีเกิดขึน้ (n=27)   
- ไปโรงพยาบาล/รพ.สต./คลนิิก  12 44.4 
- หายา/ซือ้ยามากนิเอง  8 29.6 
- ไม่ไดท้ าอะไรเลย  6 22.2 



การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ“มศว วจิยั” ครัง้ที ่12 
วนัที ่20-21 มนีาคม 2562 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

747 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและการไดร้บัค าแนะน า  

  

การได้รบัข้อมูลขา่วสารและการได้รบัค าแนะน า จ านวน  รอ้ยละ  
การได้รบัข้อมูลขา่วสารเก่ียวกบัวคัซีนไข้หวดัใหญ่ (n=382)   
 เคยไดร้บั 361 94.5 
 ไม่เคยไดร้บั 21 5.5 
แหล่งข้อมูลข่าวสาร (n=361)   
 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) 270 74.8 
 บุคลากรทางการแพทย ์ 196 54.3 
 วทิยุ/โทรทศัน์/ประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย  107 29.6 
 บุคคลในครอบครวั  36 10.0 
 เพื่อน/เพื่อนบา้น  32 8.9 
 โปสเตอร/์ป้ายประชาสมัพนัธ ์ 10 2.8 
 หนงัสอืพมิพ/์วารสารต่างๆ  7 1.9 
 อนิเตอรเ์น็ต  5 1.4 
 แผ่นพบั  4 1.1 
การได้รบัค าแนะน าให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ (n=382) 
 เคยไดร้บัค าแนะน า 352 92.1 
 ไม่เคยไดร้บัค าแนะน า 30 7.9 
ผูใ้ห้ค าแนะน าผูสู้งอายุไปฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่ (n=349)   
 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้น (อสม.) 257 73.6 
 บุคลากรทางการแพทย ์ 184 52.8 
 บุคคลในครอบครวั  29 8.3 
 เพื่อน/เพื่อนบา้น  20 5.7 
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   2. ผลการศึกษาระดบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ 
   พบว่า กลุ่มตวัอย่างมค่ีาเฉลีย่คะแนนการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เท่ากบั 16.97 คะแนน 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.47 ระดบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่อยู่ในระดบัสงู คดิเป็นรอ้ยละ 
77.7 ดงัแสดงในตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของระดบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ของผูส้งูอายุ (n=382) 
ระดบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
ระดบัสงู (คะแนน 16-20 หรอื รอ้ยละ 80 ขึน้ไป ) 297 77.7 
ระดบัปานกลาง (คะแนน 12-15 หรอื รอ้ยละ 60-79) 66 17.3 
ระดบัต ่า (คะแนน 4-11 หรอื <รอ้ยละ 60) 19 5.0 
*คะแนนการยอมรบั : Max = 20, Min = 4, Mean = 16.97, SD.= 3.466 

 
  3. ผลการวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีศึกษากบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ตามฤดกูาล โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson‘ s Correlation Coefficient) โดยก าหนด
ระดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า ปจัจยัความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรู้
โอกาสเสีย่งต่อการปว่ยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูป้ระโยชน์ของวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และการเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนี
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางที ่5 ดงันี้  
 
ตารางท่ี 7 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที่ศึกษากบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่โดยใช้สถิติ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson‘ s Correlation Coefficient) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 

ปัจจยั ค่าสมัประสิทธ์ิความสมัพนัธ ์
1.ความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่  r = 0.40* 
2.การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคไขห้วดัใหญ่ r = 0.36* 
3.การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ r = 0.31* 
4.การรบัรูป้ระโยชน์ของวคัซนีไขห้วดัใหญ่ r = 0.44* 
5.การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ r = 0.33* 
6.การเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่      r = 0.31* 

*p< 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูน ามาอภปิรายผลการศกึษาตามวตัถุประสงค ์ไดด้งันี้ 
 จากผลการศกึษา ระดบัการยอมรบัวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ของผู้สูงอายุ อ าเภอพระพุทธบาท 
จงัหวดัสระบุร ีอยู่ในระดบัสงู รอ้ยละ 77.7 และมกีารยอมรบัวคัซนีอยู่ในระดบัต ่า-ปานกลาง รอ้ยละ 22.3 เหตุผลที่
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ผูส้งูอายุส่วนใหญ่ยอมรบัการฉีดวคัซนี เพราะเหน็ว่าวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ฉีดวคัซนีแลว้มปีระโยชน์ต่อ
การป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เหน็ว่าตนเป็นกลุ่มเสีย่งทีต่้องฉีดวคัซนี และเหน็ว่าการไดร้บัค าแนะน าใหไ้ปฉีดวคัซนี
จาก อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในพืน้ที ่หรอืจากบุคลากรสาธารณสุข ท าใหไ้ดร้บัทราบขอ้มูล
เกีย่วกบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ น าไปสู่การตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ในทีสุ่ด ส่วน
เหตุผลทีผู่ส้งูอายุสว่นใหญ่ ไม่ยอมรบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เพราะเหน็ว่าตนเองมสีุขภาพร่างกาย
แขง็แรงสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่มคีวามจ าเป็นต้องฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ผูสู้งอายุบางส่วนกลวักบัอาการ
ขา้งเคยีงของวคัซนีทีอ่าจจะเกดิขึน้ท าใหไ้ม่ไปรบัการฉีดวคัซนี เหน็ว่าตนเองไม่ใช่กลุ่มเสีย่ง/กลุ่มเป้าหมายของการ
ฉีดวคัซนี อกีทัง้ไม่มใีครมาแนะน าใหไ้ปฉีดวคัซนี ท าใหไ้ม่ไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัการฉีดวคัซนีป้องกนั
โรคไข้หวัดใหญ่ บางครัง้ไปรับการฉีดวัคซีนแต่วัคซีนไม่เพียงพอท าให้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อบุคลากร
สาธารณสุขนดัใหม้ารบัการฉีดวคัซนีในครัง้ต่อไป ผูส้งูอายุไม่สะดวกในการเขา้รบัตามวนัและเวลาที่ก าหนด ท าให้
ไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนี และมผีูสู้งอายุบางส่วนทีไ่ม่มใีครพาไปรบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ท าใหข้าด
โอกาสในการรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่  
 จากผลการวเิคราะห ์หาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ผลการวจิยั 
พบว่า ปจัจยัดา้นความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ปจัจยัการรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการปว่ยดว้ย
โรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูป้ระโยชน์ของวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การ
รบัรู้อุปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และการเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิแบบแผนความเชื่อ
ดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ของ Becker และคณะ ทีก่ล่าวว่าบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมกต่็อเมื่อมกีารรบัรู้
เกิดขึน้ โดยบุคคลที่รบัรู้ความเสีย่งของการเกิดโรค ความรุนแรงของการเกิดโรค การรบัรู้ประโยชน์ การรบัรู้
อุปสรรค และสิง่ชกัน าไปสู่การปฏบิตั ิ(ความรู ้การไดร้บัขอ้มูลขา่วสาร และค าแนะน า) จะส่งผลใหบุ้คคลนัน้แสดง
พฤติกรรมการป้องกนัโรคได้ [8] สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ P.K.H. Mo และ Lau J.T.F. ศึกษาปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธก์บัการได้รบัวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลของผู้สงูอายุที่ฮ่องกง โดยประยุกต์ใช้แบบ
แผนความเชื่อทางสขุภาพ (Health Belief Model) พบว่า ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการรบัวคัซนี ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นความรู ้
การรับรู้เรื่องอาการข้างเคียงของวัคซีน ค่าใช้จ่าย การได้รับค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ [7] และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ R. Eilers P.F.M. Krabbe H.E. Melker ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการรับวัคซีนของ
ผูส้งูอายุในสงัคมตะวนัตก พบว่า การรบัรูถ้งึความเสีย่งและความรุนแรงของโรค รวมทัง้ความรูแ้ละประสบการณ์
ส่วนบุคคล คุณลกัษณะของวคัซนี ผลขา้งเคยีงของวคัซนี ประสทิธภิาพของวคัซนี รายละเอยีดของวคัซนี การ
ได้รบัขอ้มูลข่าวสารและค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทย์ พฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพโดยรวมถึงการ
ได้รับวคัซีนป้องกันโรคมาก่อน และพฤติกรรมป้องกันโรคอื่นๆ การเข้าถึงบริการ ทัง้ด้านความสะดวกและ
ค่าใช้จ่ายเป็นประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคของผู้สูงอายุ [9] และยัง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ T. Kan และ J.Zhang ได้ศกึษาปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการฉีดวคัซนีวคัซีน
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มผูส้งูอายุ โดยใชแ้บบแผนความเชื่อดา้นสขุภาพ (HBM) และทฤษฎขีอง
การกระท าตามหลกัเหตุและผล (TRA) พบว่า พฤตกิรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ 
ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิสุขภาพ และปจัจยัดา้นความรู ้ดงันัน้เพื่อใหก้ารฉีดวคัซนี
มปีระสทิธิภาพ บุคลากรทางการแพทย์ต้องให้ค าแนะน าให้สุขศึกษา ทัง้ที่คลินิกให้บริการฉีดวคัซีน (express 
vaccination clinic) และการเยีย่มบา้น (home visit) [10] 
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สรปุผลการวิจยั 
 1. ผู้สูงอายุมีระดับการยอมรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 77.7 
(Mean±SD.=16.97±3.47) 
 2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการยอมรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาลอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื ปจัจยัดา้นความรูเ้กีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการ
ปว่ยดว้ยโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูค้วามรุนแรงของโรคไขห้วดัใหญ่ การรบัรูป้ระโยชน์ของวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่ การรบัรูอุ้ปสรรคของการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และการเขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดั
ใหญ่  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1. กระทรวงสาธารณสุขและส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ควรสนับสนุนวคัซีนป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ใหก้บัผูส้งูอายุอย่างเพยีงพอ ตลอดทัง้ปี โดยไม่คดิมูลค่า นอกจากนี้ ควรมนีโยบายในการใหบ้รกิาร
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เชงิลกึในทุกพื้นที่โดยการออกหน่วยเคลื่อนที ่เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
เขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนีใหก้บัผูส้งูอายุ ท าใหเ้พิม่ความครอบคลุมการไดร้บัวคัซนีในกลุ่มผูส้งูอายุ 

2. ผลการวิจยัครัง้นี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่บุคลากรทางด้านสุขภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาการด าเนินงานให้บรกิารวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ โดยเน้นเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคและ
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เป็นสิง่ส าคญั และควรเลอืกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 
หากเป็นผูส้งูอายุ ช่องทางการสื่อสารทีเ่หมาะสมควรผ่านทางบุคลากรทางการแพทย ์และอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) เป็นต้น เพื่อใหผู้ส้งูอายุไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัโรคและวคัซนีป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ เกดิความตระหนักและเหน็ความส าคญัถงึโอกาสเสีย่งและความรุนแรงของโรค สื่อสารใหท้ราบถึง
ประโยชน์ของวคัซนี เพื่อกระตุน้ใหผู้ส้งูอายุไดต้ดัสนิใจรบัวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่เพิม่มากขึน้  

3. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ปรับกระบวนการท างาน การวางแผนการให้บริการวคัซีน
ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการเดนิทาง
ให้กบัผู้สงูอายุในพื้นที่ไปรบับรกิารฉีดวคัซนี ท าให้ผูสู้งอายุได้เขา้ถงึบรกิารฉีดวคัซนี ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ได้
มากขึน้และจะช่วยเพิม่ความครอบคลุมการไดร้บัวคัซนีในผูส้งูอายุไดม้ากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ สมัภาษณ์บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการบรหิารจดัการวคัซนีในพืน้ที่
รวมทัง้ปญัหาและอุปสรรคทีพ่บในการด าเนินงานใหบ้รกิารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล 

2. ควรมกีารศกึษาถงึความตัง้ใจในการไปรบับรกิารฉีดวคัซนีและศกึษาพฤติกรรมในการรบับรกิารฉีด
วคัซนีป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาลของผูส้งูอายุ 
    
กิตติกรรมประกาศ 

  งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่ างดียิ่งจากคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ ดร.วลัลรีตัน์ พบคีร ีอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หลกั รองศาตราจารย์ ดร. 
นิทศัน์ ศิริโชติรตัน์ อาจารย์ ดร.ประสงค์ กิติด ารงสุข ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน าแนวทางในการศกึษาวจิยัและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเมตตา สนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ 
ในทุกขัน้ตอนของการวจิยัตลอดมา รวมทัง้อาจารยจ์ากภาควชิาบรหิารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสุขศาสตรท์ี่
ไดถ่้ายทอดองคค์วามรูใ้นการน ามาประยุกตใ์ชท้ าวจิยัในครัง้นี้  
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 ขอขอบคุณ อาจารย์เผด็จศกัดิ ์ชอบธรรม จากกองโรคป้องกนัด้วยวคัซนี กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ขอขอบคุณ รศ.ดร.มณีรตัน์ ธรีววิฒัน์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาสุขศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และ ผศ.พรีะ ครกึครื้นจติร อาจารยป์ระจ าภาควชิาบรหิารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมอืวจิยั และไดใ้หข้อ้คดิเหน็ ขอ้แนะน าปรบัปรุงเครื่องมือการวจิยัใหม้ี
ความตรงของเน้ือหาก่อนน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูการวจิยั  
 ขอขอบคุณ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสระบุร ีนายอ าเภอพระพุทธบาท สาธารณสุขอ าเภอพระพุทธ
บาท โรงพยาบาลพระพุทธบาท และเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล ทีใ่หค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดแีละ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูล ขอขอบคุณผูช้่วยเกบ็ขอ้มูลวจิยัในการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลวจิยัใน
ครัง้นี้  และขอขอบคุณผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในพื้นที่อ าเภอพระพุทธบาท ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถาม  
 ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณทางบณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการท า
วทิยานิพนธบ์างสว่น เพื่อใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการท าวทิยานิพนธ์ในครัง้นี้  
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