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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัด
พิจิตร และเพื่อศึกษาปจจัยพยากรณในสถานการณนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง
ซึง่ เปน อสม. ในจังหวัดพิจติ ร จำนวน 954 คน ในชวงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2564 และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสน
ผลการศึกษาพบวา กลมุ ตัวอยางสวนใหญมรี ะดับการมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19
อยูในระดับมาก (รอยละ 52.4) สำหรับรายดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการตัดสินใจ ดานปฏิบัติการ
ดานการรับผลประโยชน และดานการประเมินผล พบวามีสว นรวมในระดับมากทุกดาน (รอยละ 51.4, 43.0, 48.8,
48.8 และ 46.2 ตามลำดับ) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวมในการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จากการวิเคราะห
ตัวแปรเชิงเดีย่ ว ไดแก ระดับความรู ระดับทัศนคติระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพแวดลอมของชุมชน การไดรบั
การฝกอบรมและกลมุ อายุุ (p-value < 0.05) ปจจัยทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมการมีสว นรวมของ อสม. ในการปองกันควบคุม
โรคโควิด-19 ของจังหวัดพิจติ ร จากการวิเคราะหตวั แปรแบบพหุ ไดแก ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในชุมชน
ที่เอื้อตอการรปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 อาชีพ และอายุ ซึ่งสามารถรวมกันอธิบาย
ความผันแปรของพฤติกรรมการมีสวนรวมของ อสม. ในการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ไดรอยละ 46.5
(p-value < 0.05)
คำสำคัญ: การปองกันควบคุม การมีสว นรวม โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น
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Factors affecting the participation of Village Health Volunteers
in the prevention and control of Coronavirus Disease 2019
in Phichit Province
Jirayuth Khongnun1, * M.Sc.

ABSTRACT
The objectives of this cross-sectional research aimed to study the level of the Village Health
Volunteers (VHVs) in the prevention and control of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic
in Phichit Province and to study the prognostic factors in this situation. Data were collected by using a
questionnaire with a sample of 954 VHVs in Phichit Province during July - August 2021 and analyzed
using one-way ANOVA and multiple linear regression analysis.
The results showed that most of the samples had a high level of participation in the prevention
and control of COVID-19 (52.4%). For each part, including planning, decision-making, action, benefit
receiving, and evaluation, the participation was found at a high level in all parts (51.4%, 43.0%, 48.8%,
48.8%, and 46.2%, respectively). Factors affecting participation in prevention and control of COVID-19
from the univariable analysis were knowledge level, attitude level, level of opinion about the community
environment, training, and age group (p-value < 0.05). The factor affecting the participation behavior of the
VHV in implementing the prevention and control of COVID-19 in Phichit province from the multivariable
analysis were opinions on the community environment conducive to prevention and control of covid-19,
attitudes towards COVID-19, occupation, and age, which could jointly explain the variation of the VHV's
participation behavior in implementing COVID-19 prevention and control measures by 46.5% (p-value <
0.05).
Keywords: Prevention and control, Participation, COVID-19, Village Health Volunteer
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บทนำ
ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสทีถ่ กู พบครัง้ แรกในป ค.ศ. 1960
แตยังไมทราบแหลงที่มาอยางชัดเจนวามาจากที่ใด
เป น ไวรั ส ที่ ส ามารถติ ด เชื้ อ ได ทั้ ง ในมนุ ษ ย แ ละสั ต ว
ป จ จุ บั น มี ก ารค น พบไวรั ส สายพั น ธุ นี้ แ ล ว ทั้ ง หมด
6 สายพันธุ สวนสายพันธทุ กี่ ำลังแพรระบาดหนักทัว่ โลก
ตอนนีเ้ ปนสายพันธทุ ยี่ งั ไมเคยพบมากอน คือสายพันธุ
ที่ 7 จึงถูกเรียกวาเปนไวรัสโคโรนาสายพันธใุ หม และ
ในภายหลังถูกตัง้ ชือ่ อยางเปนทางการวา Coronavirus
Disease (COVID-19) ซึง่ แตเดิมทีถ่ กู คนพบจากสัตวกอ น
โดยเปนสัตวทะเลทีม่ กี ารติดเชือ้ ไวรัสนีแ้ ลวคนทีอ่ ยใู กล
คลุกคลีกบั สัตวเหลานีก้ ต็ ดิ เชือ้ ไวรัสมาอีกที โดยเริม่ จาก
เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดตัง้ แตเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เปนตนมา ตอมาไดพบผปู ว ยยืนยัน
ในหลายประเทศทั่วโลกจนถึงปจจุบัน การติดตอของ
โรคนี้ติดตอผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับ
สารคั ด หลั่ ง ของคนและสั ต ว ที่ อ าจเป น แหล ง รั ง โรค
สวนยารักษาจำเพาะยังคงอยูในระหวางการศึกษาวิจัย
โดยเฉพาะยาตานไวรัส Favipiravir โดยตั้งแตวันที่
30 มกราคม พ.ศ. 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศให
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหวางประเทศ และแนะนำทุกประเทศให
เรงรัดการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค สำหรับ
ประเทศไทยมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุ ม โรคตั้ ง แต เ ริ่ ม พบการระบาดในประเทศจี น
ประเทศไทยตรวจพบผู ป ว ยรายแรกเป น ผู เ ดิ น ทาง
จากประเทศจีนเมือ่ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดรบั
การตรวจยืนยันผลและแถลงสถานการณในวันที่ 14
มกราคม พ.ศ. 2563 ผปู ว ยชวงแรกเปนผเู ดินทางจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
พบผู ป ว ยกลุ ม ถั ด มาคื อ ผู ป ระกอบอาชี พ สั ม ผั ส กั บ
นักทองเที่ยว จากนั้นพบการระบาดที่เปนกลุมใหญใน
สนามมวยลุมพินี สนามมวยราชดำเนินทำใหมผี ตู ดิ เชือ้
จำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว รัฐบาลประกาศให
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019:
COVID-19) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2558 เมือ่ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
ประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการ
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บริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ออกขอกำหนด และขอปฏิบตั ิ
แกสว นราชการทีเ่ กีย่ วของดำเนินการ เพือ่ ใหสามารถแกไข
สถานการณ ฉุ ก เฉิ น ให ยุ ติ ล งโดยเร็ วและปองกันมิให
เกิดเหตุการณรา ยแรงมากขึน้ (Department of Disease
Control, 2021)
สถานการณของผตู ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่
10 มิถนุ ายน 2564 ยอดผตู ดิ เชือ้ โควิด-19 สะสมพงุ สูง
ถึง 174,311,218 ราย มีผทู รี่ กั ษาหาย 158,661,543 ราย
เสียชีวติ 3,754,904 ราย อัตราเสียชีวติ อยทู รี่ าวรอยละ
2.2 รักษาหายแลวประมาณรอยละ 91.0 ของผตู ดิ เชือ้
ทัง้ หมด ขณะนีม้ ปี ระเทศทีพ่ บผตู ดิ เชือ้ แลวทุกประเทศ
ทัว่ โลก โดยสหรัฐอเมริกาเปนประเทศทีม่ ผี ตู ดิ เชือ้ สะสม
มากทีส่ ดุ (33,413,999 ราย) และมียอดผเู สียชีวติ สะสม
มากที่ สุ ด กว า 5.97 แสนราย ตามมาด ว ย อิ น เดี ย
(29,089,069 ราย) บราซิล (17,122,877 ราย) ฝรัง่ เศส
(5,787,125 ราย) และตุรกี (5,306,690 ราย) (Worldometer,
2021) สำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ.2564
มีผปู ว ยสะสม 187,538 ราย รักษาหายแลว 139,287 ราย
คิดเปนรอยละ 74.3 เสียชีวติ 1,375 ราย คิดเปนรอยละ
0.7 ของผูปวยทั้งหมด (Department of Disease
Control, 2021) ในสวนของจังหวัดพิจติ รพบผปู ว ยยืนยัน
รายแรกเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนเพศหญิง
อายุ 25 ป เดินทางกลับจากไปทำงานทีจ่ งั หวัดทาขีเ้ หล็ก
ประเทศเมียรมา ขอมูลปจจุบนั ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2564 มีผปู ว ยสะสมทัง้ สิน้ 155 ราย รักษาหายแลว
138 ราย คิดเปนรอยละ 89 ผูปวยเสียชีวิต 3 ราย
คิดเปนรอยละ 1.9 ของผปู ว ยทัง้ หมด (Department of
Disease Control, 2021; Phichit Provincial Public
Health Office, 2021)
จังหวัดพิจิตรมีประชากร จำนวน 534,583 คน
มีการยายถิ่นไปทำงานในพื้นที่ทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งเปนพื้นที่ประกาศเปนพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จากการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 ทำใหประชาชนชาวจังหวัดพิจติ รเดินทางกลับ
ภูมลิ ำเนาจำนวนมาก สงผลใหเกิดมีความเสีย่ งสูงในการ
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แพรกระจายเชือ้ จังหวัดพิจติ รจึงไดแตงตัง้ คณะกรรมการ
โรคติดตอ จังหวัดพิจติ ร โดยผวู า ราชการจังหวัดพิจติ ร
เปนประธาน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเปน
เลขานุการ ขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการแกไข
ปญหาภายใตศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC)
ของจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด
พิจิตร ซึ่งกำหนดหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019
ตามทีก่ รมควบคุมโรคติดตอกระทรวงสาธารณสุข และ
ศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ แ พร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยกำหนด แตยงั
ไมสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของประชาชนในพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว จังหวัดพิจิตร
จึงไดจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิจิตร
และคณะกรรมการศูนยปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน ผบู ริหาร
และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวิเคราะห
สถานการณปญหา และพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบมี
ส ว นร ว มของภาคี เ ครื อ ข า ย เพื่ อ ให ส ามารถจั ด การ
ป ญ หาในทุ ก ระดั บ ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
รวดเร็ว ตอบสนองความตองการของประชาชน และ
ในกลไกการดำเนินงานในภาคีตางๆ นี้ ภาคีที่มีความ
สำคัญยิง่ ก็คอื องคกรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมบู า น หรือ อสม. ซึง่ ในวงการสาธารณสุขของประเทศ
ไทยใชในการดำเนินงานทุกๆ ดานเกีย่ วกับการสงเสริม
สุขภาพ ควบคุมปองกันโรคและภัยตางๆ มาอยาง
ชานาน และในคราวนี้ปญหาสุขภาพที่ยิ่งใหญที่มวล
มนุษยชาติเผชิญอยกู ค็ อื โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
โดยจากการดำเนินงานทีผ่ า นมา จังหวัดพิจติ รก็ยงั ไมมี
การศึกษา หรือรายงานเกีย่ วกับการมีสว นรวมของ อสม.
ในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคระบาดที่เปนโรค
อุบัติใหม (Emerging infectious diseases) มากอน
จึงเปนที่นาสนใจศึกษาอยางยิ่งวา มีปจจัยอะไรบางที่
ส ง ผลให อสม.มี ส ว นร ว มในการดำเนิ น การป อ งกั น
ควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจังหวัดพิจติ ร เพือ่ นำมาใชประโยชนในการวางแผน
และการดำเนินการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบานในการดำเนินการปองกัน
ควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจังหวัดพิจิตร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า นในการดำเนินการ
ปองกันควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของจังหวัดพิจิตร

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาภาค
ตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research)
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เลขที่
โครงการ 9/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มีรายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ในจังหวัดพิจิตร
จำนวน 12 อำเภอ รวม 13,354 คน คำนวณขนาดตัวอยาง
โดยใชสตู รประมาณคาเฉลีย่ แบบทราบจำนวนประชากร
(Wayne, 1995) ดังนี้

โดยที่ N = จำนวน อสม. ทัง้ สิน้ 13,354 คน
σ = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการศึกษา
เรือ่ งทีใ่ กลเคียงกันในครัง้ กอน เทากับ 0.29 (Ranong,
Amporn, & Pasinee, 2020)
Ζ 2α = ความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิตทิ ี่ 0.05 เทากับ 1.96
e = ความคลาดเคลื่ อ นที่ ผู วิ จั ย กำหนด
เทากับ 0.0177

43

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

แทนคาสูตร n =

(13,354 (1.96)2 (.29)2)
0.01772 (13,354-1)+(1.96)2 (.29)2
= 954 คน
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางแตละอำเภอตาม
สัดสวนประชากรของแตละอำเภอไดจำนวนตัวอยาง
ในแตและอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 186 คน วังทรายพูน
43 คน โพธิ์ประทับชาง 70 คน ตะพานหิน 122 คน
บางมูลนาก 68 คน โพทะเล 126 คน สามงาม 87 คน
ทับคลอ 64 คน วชิรบารมี 59 คน สากเหล็ก 46 คน
บึงนาราง 42 คน ดงเจริญ 41 คน ดำเนินการสมุ ตัวอยาง
จาก อสม. ทีข่ นึ้ ทะเบียนในแตละอำเภอทุกคน โดยวิธี
การสมุ อยางงาย (Simple random sampling) ดวยวิธี
จับฉลากรายชือ่ อสม. ในแตละอำเภอใหครบตามจำนวน
ในแตละอำเภอ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูลในการวิจยั ครัง้ นี้
เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ ประกอบดวย เนือ้ หา
5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ของ อสม. จำนวน 7 ขอ
สวนที่ 2 ความรเู กีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติด
เชือ้ โควิด-19 ของ อสม. จำนวน 15 ขอ ลักษณะคำถาม
เปนแบบ ถูกหรือผิด ถา อสม. คิดวาขอความถูกใหตอบ
วาใช ถาคิดวาผิดใหตอบไมใช
สวนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรค
ติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. จำนวน 15 ขอ เปนแบบ
มาตรวัดประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับโดยมี
คำตอบใหเลือกคือ ถาเห็นดวยมากที่สุด ใหคะแนน 5
เห็นดวยมาก ใหคะแนน 4 เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน
3 เห็นดวยนอย ใหคะแนน 2 และเห็นดวยนอยที่สุด
ใหคะแนน 1
สวนที่ 4 ความเห็นตอสภาพแวดลอมในชุมชนของ อสม.
จำนวน 20 ขอ เปนแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating scale)
5 ระดับโดยมีคำตอบใหเลือกคือ ถาเห็นดวยมากทีส่ ดุ
ใหคะแนน 5 เห็นดวยมาก ใหคะแนน 4 เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนน 3 เห็นดวยนอย ใหคะแนน 2 และเห็นดวย
นอยทีส่ ดุ ใหคะแนน 1
ส ว นที่ 5 การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. จำนวน 20 ขอ เปนแบบ
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มาตรวัดประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับโดยมี
คำตอบใหเลือกคือ ถามีสว นรวมมากทีส่ ดุ ใหคะแนน 5
สวนรวมมาก ใหคะแนน 4 สวนรวมปานกลาง ใหคะแนน
3 สวนรวมนอย ใหคะแนน 2 และสวนรวมนอยที่สุด
ใหคะแนน 1
การแปลผลคะแนนของแบบสอบถามส ว นที่ 1
ในสวนที่เปนขอมูลในระดับอัตราสวน (Ratio scale)
เปน 3 ระดับ ใชสตู ร mean ± S.D.
การแปลผลคะแนนภาพรวมของแบบสอบถาม
สวนที่ 2 เปน 3 ระดับ ใชสตู ร mean ± S.D.
การแปลผลคะแนนภาพรวมของแบบสอบถาม
สวนที่ 3-5 เปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ปานกลาง และ
ต่ำ จากสูตรคาสูงสุดลบคาต่ำสุดหารดวยจำนวนคา
ทีใ่ ชในการแปลผล คือ 3 ระดับ (Best, 1977) เพือ่ ใชเปน
อันตรภาคชั้น
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด า นเนื้ อ หา
(Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน
ใช ค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คำถามกั บ
วัตถุประสงค (Index of Item-Objective congruence: IOC)
ไดคาระหวาง 0.76-1.00 และทำการทดสอบหาคา
ความยากงายในสวนของความรู โดยใชสตู รของคูเดอร
และริชารดสัน (Kuder-Richardson: KR-20) ไดเทากับ
0.87 ทำการทดสอบความนาเชือ่ ถือ (Reliability) โดยใช
วิธกี ารทดสอบกอน (Try Out) ในแบบสอบถามสวนที่
3-5 กับกลมุ อสม. ทีไ่ มใชกลมุ ตัวอยางตัวอยางจำนวน
30 คน แลวนำมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach's Alpha coefficient) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปไดคา อยรู ะหวาง 0.7-0.9
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เนือ่ งจากระยะเวลาเก็บขอมูลอยใู นชวงการระบาด
ของโรคโควิด-19 ผวู จิ ยั จึงจัดทำหนังสือขอความรวมมือ
ชีแ้ จงวัตถุประสงคการวิจยั และการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ผานแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมการจัดการเอกสาร
ออนไลน แลวทำการสมุ รายชือ่ อสม. ทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยาง
และสงลิงค (Link) ไปใหเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลนำไปให อสม. ตอบผานเอกสารออนไลน
ถา อสม. ทานใดไมมโี ทรศัพทมอื ถือทีใ่ ชตอบแบบสอบถาม
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ออนไลนได ใหเจาหนาทีใ่ ชเครือ่ งโทรศัพทของเจาหนาที่
เปดและอานใหฟงและทำการตอบแบบสอบถามผาน
เครื่องของเจาหนาที่
การวิเคราะหขอมูล
ผวู จิ ยั นำขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
โดยวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
1) ปจจัยสวนบุคคล ความรู ทัศนคติ ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในชุมชนและการมีสว นรวมในการพัฒนา
คุณภาพการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 นำมา
วิเคราะหดว ยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่
และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการ
ปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ดวยสถิตเิ ชิงอนุมาน
คือ การวิเคราะหตวั แปรเชิงเดีย่ วดวย One-way ANOVA
และการวิเคราะหตวั แปรพหุ ดวยการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณเชิงเสน (Multiple linear regression) โดยใช
การคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจยั
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคลของกลมุ ตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง จำนวน 954 คน ส ว นใหญ เ ป น
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 81.8 มีอายุเฉลีย่ อยทู ี่ 50.91 ป
(S.D. = 11.17) อายุต่ำสุด 19 ป สูงสุด 78 ป มีระดับ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ รอยละ 54.4
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รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส./ปวช. รอยละ 41.6
ในดานสถานภาพสมรส พบวา มีสถานเปนคมู ากทีส่ ดุ
คิ ด เป น ร อ ยละ 72.0 ด า นอาชี พ พบว า มี อ าชี พ
เกษตรกรรมมากสุด รอยละ 55.8 รองลงมา คือ รับจาง
รอยละ 33.8 มีรายไดอยใู นชวง ไมเกิน 5,000 บาทตอเดือน
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 72.9 เฉลีย่ อยทู ี่ 7,138.4 บาท
ตอเดือน (S.D. = 4,808.80) ต่ำสุดอยูที่ 1,000 บาท
ตอเดือน สูงสุดที่ 35,000 บาทตอเดือน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานเปน อสม. พบวาอยูในชวงไมเกิน 5 ป
มากทีส่ ดุ คิดเปนรอยละ 29.7 ป รองลงมาคือ 6-10 ป
รอยละ 22.3 และ 21 ป ขึน้ ไป รอยละ 19.3 ป เฉลีย่
12.6 ป (S.D. = 9.44) ต่ำสุด 1 ป สูงสุด 38 ป ดานการ
เคยไดรบั การอบรมเกีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติดตอ
พบวาเคยอบรมรอยละ 93.9
สวนที่ 2 ความรู ทัศนคติ เกีย่ วกับการปองกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 และความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมในชุมชนของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร
ทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
ระดับความรู ทัศนคติ เกีย่ วกับการปองกันควบคุม
โรคติดเชื้อโควิด-19 และระดับความคิดเห็นตอสภาพ
แวดลอมในชุมชนของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร ทีเ่ อือ้ ตอ
การดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 สวนใหญ
อยใู นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 56.4 รอยละ 57.6
และรอยละ 67.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับความรู ทัศนคติเกีย่ วกับการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 และความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
ในชุมชนของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร ทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร
ตัวแปร
ระดับความรู
นอย (ต่ำกวา 10 คะแนน)
ปานกลาง (10-12 คะแนน)
มาก (13 คะแนนขึน้ ไป)
Mean = 11.21, S.D. = 1.74, Min = 6, Max = 15
ระดับทัศนคติ
ต่ำ (ต่ำกวา 52 คะแนน)
ปานกลาง (52-59 คะแนน)
สูง (60 คะแนนขึน้ ไป)
Mean = 55.64, S.D. = 4.70, Min = 39, Max = 72
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชุมชน
นอย (ต่ำกวา 75 คะแนน)
ปานกลาง (75-90 คะแนน)
มาก (91 คะแนนขึน้ ไป)
Mean = 83.33, S.D. = 12.19, Min = 20, Max = 100
สวนที่ 3 การมีสว นรวมในการการปองกันควบคุม
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของ อสม. ในจังหวัดพิจิตร
ระดั บ การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น ควบคุ ม โรค
ติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร ในภาพรวม
(รอยละ 52.4) และทุกดาน ไดแก ดานการวางแผน
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จำนวน (n = 954)

รอยละ

177
538
239

18.6
56.4
25.0

198
549
207

20.8
57.5
21.7

137
642
175

14.4
67.3
18.3

(รอยละ 51.4) ดานการตัดสินใจ (รอยละ 43.0) ดานการ
ปฏิบัติการ (รอยละ 48.9) ดานการรับผลประโยชน
(รอยละ 48.9) และดานการประเมินผล (รอยละ 46.2)
สวนใหญพบวาอยใู นระดับมาก รายละเอียดดังตาราง 2
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ตาราง 2 ระดับการมีสว นรวมภาพรวมในการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร
ระดับการมีสวนรวม
ภาพรวม
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 78.28, S.D. = 14.21, Min = 20, Max = 100
ดานการวางแผน
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 16.03, S.D. = 2.88, Min = 4, Max = 20
ดานการตัดสินใจ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 15.24, S.D. = 3.24, Min = 4, Max = 20
ดานการปฏิบัติการ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 19.79, S.D. = 3.29, Min = 4, Max = 20
ดานการรับผลประโยชน
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 19.79, S.D. = 3.75, Min = 5, Max = 25

จำนวน (n = 954)

รอยละ

7
10
223
500
214

0.7
1.1
23.4
52.4
22.4

7
6
165
490
286

0.7
0.6
17.3
51.4
30.0

10
31
265
410
238

1.1
3.2
27.8
43.0
24.9

7
20
211
466
250

0.7
2.1
22.1
48.9
26.2

8
21
248
466
211

0.8
2.2
26.0
48.9
22.1
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ตาราง 2 ระดับการมีสว นรวมภาพรวมในการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. ในจังหวัดพิจติ ร (ตอ)
ระดับการมีสวนรวม

จำนวน (n = 954)

รอยละ

6
19
243
441
245

0.6
2.0
25.5
46.2
25.7

ดานการประเมินผล
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
Mean = 15.57, S.D. = 3.09, Min = 4, Max = 20
สวนที่ 4 ปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวมในการ
ป อ งกั นควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ อสม.
ในจังหวัดพิจติ ร
การวิเคราะหตัวแปรเชิงเดี่ยวดวยสถิติ One-way
ANOVA พบวาระดับความรู ในการปองกันควบคุมโรค
ติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. (p-value = 0.020) ระดับ

ทัศนคติตอ การปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ
อสม. (p-value = 0.001) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของชุมชนตอการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้
โควิด-19 ของ อสม. (p-value < 0.001) การไดรับ
การฝกอบรมเกีย่ วกับการปองกันควบคุมโรค (p-value
= 0.001) และกลมุ อายุ (p-value = 0.028) รายละเอียด
ดังตาราง 3

ตาราง 3 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ อสม. ในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัด
พิจติ ร: การวิเคราะหตวั แปรเชิงเดีย่ ว
ปจจัย
ระดับความรูเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคโควิด-19
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของชุมชน
การไดรับการฝกอบรม
กลุมอายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
อาชีพ
ระดับรายได
ชวงเวลาทีเ่ ปน อสม.
* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05
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F

df.

p-value

3.940
7.178
399.177
11.250
2.723
1.409
0.661
1.157
1.864
0.579

2
2
2
1
4
2
2
4
2
4

0.020*
0.001*
< 0.001*
0.001*
0.028*
0.245
0.517
0.328
0.156
0.678
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เมื่ อ ทำการวิ เ คราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ ด ว ยสถิ ติ
Multiple linear regression เพื่อควบคุมอิทธิพลของ
ตัวแปรอืน่ ๆ พบวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวมของ
อสม. ในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
ของจังหวัดพิจิตรมี 4 ปจจัย ไดแก ความคิดเห็นตอ
สภาพแวดลอมในชุมชนทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินการปองกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 อาชีพ
และอายุ ซึ่งสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของ

พฤติกรรมการมีสวนรวมของ อสม. ในการดำเนินการ
ปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ไดรอ ยละ 46.5 ซึง่ ปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของ อสม. ในการ
ดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 มากที่สุด คือ
สภาพแวดลอมในชุมชน (Beta = 0.724) รองลงมา คือ
ทัศนคติตอ โรคโควิด-19 (Beta = 0.065) อาชีพ (Beta =
0.038) และอายุ (Beta = 0.003) ตามลำดับ รายละเอียด
ตามตาราง 4

ตาราง 4 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ อสม. ในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัด
พิจติ ร: การวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู
ปจจัย
สภาพแวดลอมในชุมชน
ทัศนคติตอโรคโควิด-19
อาชีพ (คาขาย)
อายุ

B

SE B

Beta

t

p-value

0.724
0.065
0.038
0.003

0.026
0.023
0.016
0.001

0.673
0.069
0.057
0.051

28.240
2.868
2.373
2.138

< 0.001*
0.004*
0.018*
0.033*

* p-value < 0.05, R = 0.682, R2 = 0.465, R2 adjusted = 0.462

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย นำผลการศึ ก ษามา
สรุปอภิปรายผล การวิจยั ปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น (อสม.) ในการ
ดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 ระดับการมี
สวนรวมในการปองกันควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ
อสม. ในจังหวัดพิจติ ร ในภาพรวม (รอยละ 52.4) และ
ทุกดาน ไดแก ดานการวางแผน (รอยละ 51.4) ดานการ
ตัดสินใจ (รอยละ 43.0) ดานการปฏิบตั กิ าร (รอยละ 48.9)
ด า นการรั บ ผลประโยชน (ร อ ยละ 48.9) และด า น
การประเมินผล (รอยละ 46.2) สวนใหญพบวาอยูใน
ระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของ Jirapon, Janrob, Phongpun, Rinda, &
Somsong (2020) ทีไ่ ดทำการศึกษาเรือ่ ง การมีสว นรวม
ของประชาชนในการปองกันโรคโควิด-19 (COVID-2019)
ตำบลเกาะแกว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา
พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในตำบลเกาะแกว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยใู นระดับมาก
และรายดานอยใู นระดับมากทุกดานเชนกัน เรียงลำดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือการมีสวนรวมในการ
ดำเนินการและการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจและใน
ทำนองเดี ย วกั น กั บ การศึ ก ษาของ Chinnabutr &
Phakdisorawit (2020) ทีไ่ ดทำการศึกษาเรือ่ ง บทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมบู า น (อสม.) ในการ
ป อ งกั น การระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา อสม. มีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท อยูในระดับมาก ซึ่งที่ผลการ
ศึกษาออกมาในแนวนี้อาจเปนผลจากการที่โรคติดเชื้อ
โควิด-19 เปนโรคติดเชื้อที่อุบัติขึ้นใหม (Emerging
infectious diseases) มีความรุนแรง และสามารถระบาด
แพรกระจายไดรวดเร็ว จึงทำให อสม. เกิดการตื่นตัว
และสนใจที่จะรวมกันปองกันและแกไขการระบาดของ
โรค เพือ่ เปนการปองกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ของตนเองใหรอดพนจากภัยจากการระบาดของโรค
ในครัง้ นี้
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ในสวนของปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธตอ การมีสว นรวมของ
อสม.ในการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 พบวาปจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธคอื ระดับความรใู นการปองกันควบคุม
โรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. ระดับทัศนคติตอ การปองกัน
ควบคุมโรคติดเชือ้ โควิด-19 ของ อสม. ระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับสภาพแวดลอมของชุมชนตอการปองกันควบคุม
โรคติดเชื้อโควิด-19 ของ อสม. และการไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันควบคุมโรค ซึ่งผลการ
ศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Khumsaen (2020)
ที่ทำการศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในการป อ งกั น ตนเองจากการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19
ของประชาชนในเขตอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึกษาพบวา ความรู และทัศนคติมคี วามสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 และสอดคลองกับการศึกษาของ Glomjai,
Kaewjiboon, & Chachvarat (2020) ทีท่ ำการศึกษาเรื่อง
ความรแู ละพฤติกรรมของประชาชนเรือ่ งการปองกันตนเอง
จากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธใุ หม 2019 ซึ่งผล
การศึกษาพบวา ความรูมีความสัมพันธทางบวกอยูใน
ระดั บ ปานกลางอย างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติ สวนการ
พยากรณปจ จัยทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมการมีสว นรวมของ
อสม. ในการดำเนินการปองกันควบคุมโรคโควิด-19
ของจังหวัดพิจติ ร พบวา ปจจัยทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวม
ของ อสม. มี 4 ปจจัย ไดแก ความคิดเห็นตอสภาพแวดลอม
ในชุมชนที่เอื้อตอการดำเนินการปองกันควบคุมโรค
โควิด-19 ทัศนคติตอโรคโควิด-19 อาชีพ และอายุ
ซึ่งสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรม
การมีสว นรวมของ อสม. ในการดำเนินการปองกันควบคุม
โรคโควิด-19 ไดรอ ยละ 46.5 ซึง่ ปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรม
การมีสวนรวมของ อสม. ในการดำเนินการปองกัน
ควบคุมโรคโควิด-19 มากทีส่ ดุ คือ สภาพแวดลอมในชุมชน
รองลงมาคือ ทัศนคติตอโรคโควิด-19 อาชีพ และอายุ
ตามลำดับ ซึง่ ผลการศึกษามีความใกลเคียงกับการศึกษา
ของ Inthacharoen, Kanchanapoom, Tansakul, &
Pattapat (2020) ที่ ไ ด ทำการศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส จังหวัด
สงขลา ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส
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ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ความรูเกี่ยวกับโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 การรับรโู อกาสเสีย่ งของการ
เกิดโรค การรับรคู วามรุนแรงของโรค การรับรปู ระโยชน
ของการปฏิบัติเพื่อปองกันโรค การรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติเพื่อปองกันโรค การไดรับอิทธิพลระหวาง
บุคคล และการไดรบั ขอมูลขาวสาร สามารถรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
คอหงส จังหวัดสงขลา ไดรอยละ 31.1 โดยปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 มากทีส่ ดุ คือ การรับรคู วามรุนแรงของโรค

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
ผลจากการวิจยั เปนขอมูลพืน้ ฐานสำหรับหนวยงาน
สาธารณสุข และหนวยงานดานการปกครอง ซึง่ มีหนาที่
ร ว มกั น ในการควบคุ ม และป อ งกั น การติ ด เชื้ อ และ
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยหนวยงาน
เหล า นี้ มี ค วามจำเป น ต อ งวางแผนและมาตรการ
การปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง อสม.
เปนกลไกหลักในการดำเนินงานในหมูบานและชุมชน
ดังนัน้ จึงตองสรางความตระหนัก และองคความรทู ถี่ กู
ตองในการปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการติดเชือ้ เพือ่ ไมใหเกิด
การระบาดของโรค ซึ่งจะเกิดความเสียหายทั้งชีวิต
เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของ หมบู า น ชุมชน และ
ประเทศชาติในภาพรวม
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทำใหเกิดความไมมั่นคงทางดานสุขภาพของ
ผูปฏิบัติงานรวมถึงสุขภาพของประชาชน กระทรวง
สาธารณสุ ข ควรให ค วามสำคั ญ กั บ การดำเนิ น การ
ปองกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให
ความรคู วามเขาใจกับ อสม. เพือ่ ทีจ่ ะไดมกี ารปฏิบตั ติ วั
ที่ถูกตอง ในอันที่จะเผยแพรองคความรูแกประชาชน
ตอไป รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณในการปองกันโรค
ใหกบั อสม. ทีป่ ฏิบตั งิ านดานหนา เพราะบุคลากรเหลานี้
มีโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสโรคไดตลอดเวลา

วารสารสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายที่มีสวนรวม
ขององคกร ภาคี เครือขายตาง ๆ เพือ่ ใชเปนแนวทาง
หรื อ ป จ จั ย การมี ส ว นร ว มในการป อ งกั น ควบคุ ม การ
แพรระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ใหมที งั้ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เปนประโยชนตอชุมชน
2.ควรศึกษาในการนำนโยบายสาธารณะของภาครัฐ
เกี่ยวกับปจจัยการพัฒนาการมีสวนรวมในการปองกัน
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19 ทัง้ การ
กำหนดนโยบาย โดยการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ทัง้ องคกรภาคีเครือขายตาง ๆ อยางมีแบบแผนตาม
นโยบายทีร่ ฐั กำหนด การเขาถึงการรับบริการของประชาชน
ในชุมชนใหมากในครั้งตอไป
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