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วัตถุประสงค์ : เพื่อจ�ำแนกสาเหตุความลังเลใจในการรับวัคซีนโควิด 19 และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ของคนไทย
วิธีการ : การวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบบันทึกข้อมูลรายงานการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความลังเลใจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ฉีดวัคซีนของศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 1 - 13 ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเห็น
ของผู้ที่มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติกแบบไบนารี
ผล : จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19 จ�ำนวน 1,342 คน มีความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19 ในประเด็น
ความปลอดภัยระดับมากและมากทีส่ ดุ ร้อยละ 47.2 มีความมัน่ ใจในประเด็นอาการข้างเคียงทีร่ นุ แรงในระดับมากและมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 41.7 ปัจจัยด้านอายุ สถานะสุขภาพ ความมัน่ ใจในความปลอดภัยของวัคซีน และการมีคนรูจ้ กั ติดโรคโควิด 19 เพิ่มโอกาส
ในการตัดสินใจฉีดวัคซีนอย่างมีนัยส�ำคัญ
สรุป : ความเข้าใจในปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนมีความส�ำคัญในการก�ำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูล การสร้าง
ความมั่นใจ และการเพิ่มแรงจูงใจในการฉีดวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย
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Abstract

Objective: To explore the reasons for COVID-19 vaccine hesitancy and related factors of vaccine acceptance
among the Thai people.
Methods: This quantitative research used data from consultation report on people with COVID-19 vaccine
hesitancy by 13 mental health centers across Thailand between 22 and 30 November 2021. The socio-economic
characteristics and opinions of people who were reluctant to receive COVID-19 vaccines were analyzed by
using descriptive statistics (percentage and mean) and binary logistic regression analysis.
Results: Of 1,342 subjects who were reluctant to receive COVID-19 vaccines, 47.2% were confident about
the safety of COVID-19 vaccines, and 41.7% were confident about the adverse reactions of the vaccines. Age,
health status, confidence in safety of the vaccines, and having acquaintances who had COVID-19 significantly
increased the decision to vaccinate.
Conclusion: Understanding the factors affecting vaccination decision is essential in formulating information
communication guidelines, increasing confidence in vaccines, and enhancing motivation to vaccinate among
the target audience.
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ความรู้เดิม : ความลังเลใจในการฉีดวัคซีนโควิด 19
มีสาเหตุจากความรู้ไม่เพียงพอและความล�ำบากในการ
เข้าถึงบริการในการฉีดวัคซีน
ความรูใ้ หม่ : อายุ สถานะสุขภาพ ความเชือ่ มัน่ ด้านความ
ปลอดภัยของวัคซีน และการมีคนรู้จักติดโรคโควิด 19
มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการในการฉีดวัคซีนโควิด 19
ประโยชน์ทจี่ ะน�ำไปใช้ : การวางแผนพัฒนาระบบบริการ
เพือ่ ให้ประชาชนทีม่ คี วามลังเลใจในการรับวัคซีนโควิด 19
สามารถเข้าถึงบริการมากขึ้น เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ
และการระบาดของโรคโควิด 19
บทน�ำ

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงมีความผันผวน แม้วา่
โดยรวมจะลดลงแต่ในบางช่วงทีผ่ า่ นมาก็มกี ารระบาดหนักขึน้ 1
สิง่ ทีเ่ ป็นมาตรการส�ำคัญคือการฉีดวัคซีนเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้
และลดความรุนแรงของโรค โดยมีเป้าหมายคือการฉีดวัคซีน
ครอบคลุมประชากรอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2564
เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการป่วยรุนแรง
จากเชือ้ กลายพันธุไ์ ด้ โดยในระยะแรกมีวคั ซีนในปริมาณจ�ำกัด
แต่ต่อมาการจัดหาวัคซีนสามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงการระบาด
จากเชื้อสายพันธุ์เดลต้า และช่วงต้นปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการ
ระบาดจากเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน2 กระทรวงสาธารณสุข
สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
จัดสรรวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยการ
พัฒนาระบบบริการฉีดวัคซีนในทุกรูปแบบ การจัดหาวัคซีน
จากหลายแหล่ง และการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยสะดวกและ
เป็นไปตามความสมัครใจ ร่วมกับการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้อง
และเป็นปัจจุบนั ในทุกระดับ ตาม 4 มาตรการส�ำคัญทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขเสนอแนวปฏิบัติ (VUCA) ได้แก่ V: vaccine
ฉีดวัคซีนครบ ลดการป่วยหนัก U: universal prevention
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2565;30(2):161-70.
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ป้องกันตัวเองตลอดเวลา C: COVID free setting สถานที่
และผู้ให้บริการพร้อมตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A: ATK
(antigen test kit) การพร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
หรือมีอาการทางเดินหายใจ3 นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิตได้
เน้ น ถึ ง ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ การฉี ด วั ค ซี น ของประชาชน ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย “เชื่ อ มั่ น ชะล่ า ใจ และช่ อ งทาง” เพื่ อ ลด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการป่วยหนักจากโรคโควิด 194
อย่างไรก็ตาม ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนการยอมรับการฉีดวัคซีน
ในประชากรเป้าหมาย การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19
เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชนตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง 5
การรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเหตุผลความจ�ำเป็น
ในการรับวัคซีนจึงเป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญมาก อาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นกุญแจส�ำคัญในการเชิญชวนและเยีย่ มบ้านของ
ประชาชนเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน อันจะน�ำไปสู่
ความพร้อมใจและตั้งใจในการฉีดวัคซีน ซึ่งจะช่วยลดโอกาส
ติดเชื้อ การป่วยหนัก และการเสียชีวิต6 นอกจากนี้ การท�ำ
ความเข้าใจสาเหตุของความลังเลใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่
ความเชื่อมั่น (confidence) ความสะดวก (comfortable)
และความไม่ชะล่าใจ (complacency) มีความส�ำคัญเช่นกัน
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ แ นะน� ำ ให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการเพิ่ ม
ความครอบคลุม การฉีดวัคซีนท�ำความเข้าใจและด�ำเนินการ
สนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง แก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
สนับสนุนการจัดบริการฉีดวัคซีนที่เข้าถึงได้โดยสะดวก และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน7
ส�ำหรับการด�ำเนินงานสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19
ให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายในประเทศไทยนัน้ กรมสุขภาพจิต
ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข3 โดยส�ำรวจประชากร
กลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 1 - 13 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและ
มีความลังเลใจ เพื่อสัมภาษณ์ถึงสาเหตุของความลังเลใจและ
ให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่พบ ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุหรือปัจจัยที่น�ำไปสู่ความลังเลใจและการยอมรับการ
ฉีดวัคซีนจึงมีความส�ำคัญในการวางแผนและก�ำหนดแนวทาง
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การด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้ 1 ข้อ 2 ระดับ (ต้องการ และไม่ต้องการ) และ 8) เหตุผลที่
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ ต้องการฉีดวัคซีน เป็นรายการ 5 ตัวเลือกและแบบให้เติม
เพื่อส�ำรวจสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ความเชื่อมั่นในวัคซีน
และความต้องการรับวัคซีนโควิด 19 ของคนไทย
ความสะดวกสบาย และความพอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่
ด้วยสถิติเชิงพรรณา น�ำเสนอในรูปแบบร้อยละและค่าเฉลี่ย
วิธีการ
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช้ ข ้ อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ความเชือ่ มัน่
Google Forms ในการด�ำเนินงานของกรมสุขภาพจิตในการ ความสะดวกสบาย และความพอใจในสถานการณ์ กับความ
ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความลังเลใจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ต้องการฉีดวัคซีน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบ
ฉี ด วั ค ซี น และเพิ่ ม ความครอบคลุ ม ของการฉี ด วั ค ซี น ใน ตัวแปรเดียว
การศึกษานีผ้ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป11 ระหว่างวันที่ 22 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรใน การวิ จั ย ในคนด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช กรมสุ ข ภาพจิ ต
เขตสุขภาพที่ 1 - 13 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่เจ้าหน้าที่รพ.สต./ เลขที่ DMH.IRM.COA 014/2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565
อสม.ระบุ ว ่ า เป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ลั ง เลใจในการฉี ด วั ค ซี น
โควิด 19 จ�ำนวน 1,342 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการสัมภาษณ์
ทีห่ น่วยวัคซีนในพืน้ ทีท่ กี่ ลุม่ ตัวอย่างอาศัยอยู่ โดยบุคลากรของ
ศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชที่ผ่านการอบรมจาก
ส�ำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อาศั ย กรอบแนวคิ ด ของ
ความลั ง เลใจในการฉี ด วั ค ซี น ได้ แ ก่ ด้ า นความเชื่ อ มั่ น
ด้านความสะดวก และด้านความตระหนักรู้สถานการณ์ 8
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ส่วนที่ 2 ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ได้จากการศึกษาของ Troiano
และ Nardi9 ประกอบด้วย 1) ลักษณะผู้ให้ข้อมูล 2) ลักษณะ
ชุมชน 3) ภูมิภาคของจังหวัดที่อยู่ 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อมั่นต่อวัคซีน 4 ข้อ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ตามแบบ Likert10 โดยให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์พิจารณา
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ วั ค ซี น ว่ า อยู ่ ใ นระดั บ ใดจาก 5 ระดั บ
(เชื่อมั่นมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด) 5)
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความสะดวกสบายในการรับวัคซีน 2 ข้อ
3 ระดับ (สะดวกมาก สะดวก และไม่สะดวก) 6) ความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ส ถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ 3 ข้ อ 3 ระดั บ
(มาก ปานกลาง และน้อย) 7) ความต้องการที่จะฉีดวัคซีน
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ผล

จากกลุ่มตัวอย่างที่มีความลังเลใจในการรับวัคซีน
โควิด 19 จ�ำนวน 1,342 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.4 และ
เพศชายร้อยละ 41.6 มีอายุเฉลี่ย 57.2 ปี อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ
ร้อยละ 45.5 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 45 - 60 ปีร้อยละ 30.5
ด้านสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 65.7
รองลงมาคือหม้าย/หย่า/แยกร้อยละ 18.9 และโสดร้อยละ
15.4 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ 90.4
และระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 9.6 ด้านอาชีพ อยู่บ้าน
ไม่ได้ท�ำงานร้อยละ 44.2 รองลงมาคือรับจ้าง/เอกชนร้อยละ
20.6 เกษตรกรร้อยละ 18.9 ค้าขายร้อยละ 13.2 และภาครัฐ
ร้อยละ 3.2 ด้านภาวะสุขภาพ มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจ�ำตัว
ร้อยละ 41.3 รองลงมาเป็นผูส้ งู อายุสขุ ภาพดีรอ้ ยละ 34.8 และ
มีโรคประจ�ำตัวร้อยละ 23.8 ด้านลักษณะชุมชน อยู่นอกเขต
อ�ำเภอเมืองร้อยละ 54.2 และในเขตอ�ำเภอเมืองร้อยละ 45.8
รายละเอียดดังตารางที่ 1
ความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19 พบว่า ด้านความ
ปลอดภัย เชือ่ มัน่ มากและมากทีส่ ดุ ร้อยละ 47.2 ด้านความรุนแรง
ของอาการข้างเคียง เชื่อมั่นมากและมากที่สุดร้อยละ 41.7
ด้านความถี่ของอาการข้างเคียง เชื่อมั่นมากและมากที่สุด
ร้อยละ 35.3 และด้านสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
เชือ่ มัน่ มากและมากทีส่ ดุ ร้อยละ 45.3 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = 1,342)
ลักษณะของประชากร

จ�ำนวน (คน)

เพศ
ชาย
558
หญิง
784
อายุ (ปี)
วัยรุ่นถึงวัยท�ำงานตอนต้น (ต�่ำกว่า 30 ปี)
113
วัยท�ำงาน (30 - 44 ปี)
211
วัยกลางคน (45 - 59 ปี)
409
วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
609
Min = 12, Max = 100, Mean = 57.22 + SD = 0.97
สถานภาพสมรส
โสด
206
คู่
882
หม้าย
213
หย่า/แยกกันอยู่
41
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
1,213
ปริญญาตรี
119
สูงกว่าปริญญาตรี
10
ภาวะสุขภาพ
บุคคลทั่วไปไม่มีโรคประจ�ำตัว
535
มีโรคประจ�ำตัว
233
ผู้สูงอายุ
475
ผู้สูงอายุมีโรคประจ�ำตัว
75
หญิงตั้งครรภ์
17
ไม่ระบุ
8
อาชีพ
รับจ้าง
259
ค้าขาย
177
เกษตรกร
253
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
27
บริษัทเอกชน
17
ข้าราชการบ�ำนาญ
16
อยู่บ้านไม่ได้ท�ำงาน
489
อื่น ๆ
104
ลักษณะชุมชน
เขตอ�ำเภอเมือง
614
นอกเขตอ�ำเภอเมือง
728
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ร้อยละ
41.6
58.4
8.4
15.7
30.5
45.4

15.4
65.7
15.9
3.1
90.4
8.9
0.7
39.9
17.4
35.3
5.6
1.3
0.6
19.3
13.2
18.9
2.0
1.3
1.2
36.4
7.7
45.8
54.2
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ตารางที่ 2 ความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19 (n = 1,342)
ประเด็นความเชื่อมั่น
1. ความปลอดภัย
2. ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของวัคซีน
3. ความถี่ของอาการข้างเคียงของวัคซีน
4. สูตรวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด

ระดับความเชื่อมั่น จ�ำนวน (ร้อยละ)
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

150 (11.2)
293 (21.8)
385 (28.7)
178 (13.3)

56 (4.2)
52 (3.9)
61 (4.5)
61 (4.5)

502 (37.4)
438 (32.6)
448 (33.4)
495 (36.9)

420 (31.3)
373 (27.8)
289 (21.5)
366 (27.3)

214 (15.9)
186 (13.9)
159 (11.8)
242 (18.0)

ด้านความสะดวกสบายในการฉีดวัคซีนโควิด 19
พบว่า รู้สึกสะดวกมากในประเด็นจุดบริการและการนัดหมาย
ร้อยละ 59.7 และ 52.5 ตามล�ำดับ ด้านการรับรู้สถานการณ์
ที่เป็นอยู่พบว่า การระบาดในจังหวัด รับรู้ความเสี่ยงในระดับ
มากร้อยละ 49.4 โอกาสการติดโควิด 19 ของคนรู้จัก รับรู้
ความเสีย่ งในระดับมากร้อยละ 26.0 และความเสีย่ งของตนเอง
รับรู้ในระดับมากร้อยละ 19.7 ดังตารางที่ 3
ความต้ อ งการในการฉี ด วั ค ซี น พบว่ า เมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการสนทนาเพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจและให้ ข ้ อ มู ล ที่
ถูกต้องแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการฉีดวัคซีนจ�ำนวน
918 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 เหตุผลทีฉ่ ดี วัคซีนพบว่า ต้องการ
ฉีดเพือ่ ป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือเป็นห่วง
ครอบครัวร้อยละ 10.4 คน และเพื่อป้องกันการป่วยหนัก
จนต้องนอนโรงพยาบาลร้อยละ 7.5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้านคุณลักษณะประชากร
พบว่ า อายุ แ ละสถานะสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความ
ต้องการฉีดวัคซีนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มอายุ
ต�่ำกว่า 45 ปี มีโอกาสตัดสินใจฉีดวัคซีนมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ
3.29 เท่า และกลุม่ ไม่มโี รคประจ�ำตัวมีโอกาสตัดสินใจฉีดวัคซีน
มากกว่ากลุ่มมีโรคประจ�ำตัว 2.72 เท่า ด้านความเชื่อมั่นใน
วั ค ซี น โควิ ด 19 พบว่ า ความเชื่ อ มั่ น ในความปลอดภั ย มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการฉี ด วั ค ซี น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
ทางสถิติ (OR = 1.40, 95% CI = 1.09 - 1.80, p-value =
.008) ด้ า นสถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ พ บว่ า การมี ค นรู ้ จั ก ติ ด
โรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับความต้องการฉีดวัคซีนอย่างมี
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นัยส�ำคัญทางสถิติ (OR = 1.60, 95% CI = 1.17 - 2.17,
p-value = .003) รายละเอียดดังตารางที่ 4
วิจารณ์

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงที่มีความลังเลใจในการรับ
วัคซีนโควิด 19 เป็นเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย ส่วนใหญ่
มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Reiter และ
คณะ12 และ Agley และคณะ13 ที่พบว่าผู้ที่มีความลังเลใจ
ในการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ มีสถานภาพสมรสคู่
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต�่ำกว่าปริญญาตรี แต่แตกต่างกับ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โควิด 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความ
สัมพันธ์กับการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด 1914 อาจเนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษานี้อยู่เขตชนบทมากกว่า
กรุงเทพมหานคร และส่วนใหญ่อยู่บ้านไม่ได้ท�ำงาน ซึ่งอาจ
เป็นผลจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ท�ำให้กิจการหลายแห่งมี
การหยุดงาน
หลังจากได้รบั การให้คำ� ปรึกษาแล้วพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความต้องการฉีดวัคซีน โดยมีเหตุผลที่ฉีดวัคซีน
ได้แก่ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เป็นห่วงครอบครัว และ
เพื่อป้องกันการป่วยหนักจนต้องนอนโรงพยาบาล โดยอายุ
สถานะสุขภาพ ความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัยของวัคซีน และ
การมีคนรูจ้ กั ติดโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการ
ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 สอดคล้องกับการศึกษาของวรลักษณ์
ขจรฤทธิ์ และบุฏกา ปัณฑุรอัมพร15 ที่พบว่า ทัศนคติต่อ
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ตารางที่ 3 ด้านการรับรู้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ (n = 1,342)
ระดับการรับรู้ความเสี่ยง จ�ำนวน (ร้อยละ)

ประเด็นการรับรู้ความเสี่ยง
1. การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัด
2. คนที่รู้จักติดโรคโควิด 19
3. ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19

น้อย

ปานกลาง

มาก

244 (18.2)
593 (44.2)
561 (41.8)

435 (32.4)
400 (29.8)
517 (38.5)

663 (49.4)
349 (26.0)
264 (19.7)

ตารางที่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ตัวแปร
เพศ

ชาย
หญิง
กลุ่มอายุ
กลุ่มอายุต�่ำกว่า 45 ปี
กลุ่มอายุ 45 - 59 ปี
กลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี
อาชีพ
อาชีพรับจ้างเอกชน
อาชีพค้าขาย
อาชีพเกษตรกร
อาชีพรับราชการภาครัฐ
ว่างงานไม่ได้ท�ำงาน
โรคประจ�ำตัว
ไม่มีมีโรคประจ�ำตัว
มีโรคประจ�ำตัว
ความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด 19
ความปลอดภัย
ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของวัคซีน
ความถี่ของอาการข้างเคียงของวัคซีน
สูตรวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ความสะดวกสบายในการฉีดวัคซีนโควิด 19
จุดบริการการฉีดวัคซีน
การนัดหมายในการฉีดวัคซีน
สถานการณ์ที่เป็นอยู่
การระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัด
คนรู้จักติดโรคโควิด 19
ความเสี่ยงในการติดโรคโควิด 19
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OR

95% CI

p-value

1.31
1

0.84 - 2.03
-

.233

3.29
1.42
1

1.63 - 6.69
0.88 - 2.29
-

.001
.157

1.71
0.84
1.51
0.69
1

0.85 - 3.44
0.47 - 1.48
0.81 - 2.84
0.26 - 1.85
-

.136
.541
.196
.460

2.72
1

1.53 - 4.84
-

.001

1.40
0.75
0.87
1.19

1.09 - 1.80
0.565 - 1.00
0.66 - 1.16
0.93 - 1.59

.008
.051
.342
.161

0.90
1.46

0.61 - 1.31
0.99 - 2.15

.574
.057

1.05
1.60
1.27

0.88 - 1.83
1.17 - 2.17
0.88 - 1.83

.746
.003
.206
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ความปลอดภัยของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ และผลส�ำรวจโดยส�ำนักข่าวบีบีซี (BBC
News)16 เกีย่ วกับความเชือ่ มัน่ ในการฉีดวัคซีน พบว่า 8 ใน 10
ของ กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าวัคซีนโควิด 19 “ค่อนข้างปลอดภัย”
หรือ “เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าปลอดภัย” ด้านการมีคนรู้จักติดโรค
โควิด 19 สอดคล้องกับการศึกษาของ Agley และคณะ13 ที่
พบว่า การรับรู้ถึงความจริงของโรคโควิด 19 มีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับความตั้งใจที่จะรับวัคซีน ดังนั้น ความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยเป็นประเด็นส�ำคัญที่จะต้องให้ความใส่ใจ
ในการสื่อสารข้อมูลที่ตรงความเป็นจริง สร้างความเข้าใจที่ถูก
และลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และการติดเชื้อโควิด 19
ของคนรู้จักเป็นเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการฉีด
วัคซีน ส�ำหรับปัจจัยอืน่ เช่น ความสะดวกสบายในการใช้บริการ
และสถานการณ์การระบาดในพื้นที่นั้นส่งผลต่อพฤติกรรม
การฉีดวัคซีนในระดับรองลงไป
องค์การอนามัยโลกให้ความส�ำคัญกับความล่าช้า
ในการรับและการปฏิเสธวัคซีนโควิด 19 และกล่าวถึงความ
ซับซ้อนและบริบทเฉพาะที่แตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่
และชนิดของวัคซีน น�ำไปสูค่ วามลังเลใจในการรับวัคซีน ถึงแม้
จะมีความพร้อมในการให้บริการมากเพียงใดก็ตาม17 ปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ ความสะดวก ความมั่นใจในวัคซีน
และเหตุผลทีส่ นับสนุนการรับวัคซีนเป็นสิง่ ทีผ่ กู้ ำ� หนดนโยบาย
สามารถใช้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการเพือ่ สนับสนุนการยอมรับ
วัคซีนของประชาชน Betsch และคณะ18 และ Bashirian
และคณะ19 ได้แนะน�ำว่า การเพิ่มแรงจูงใจ การขจัดอุปสรรค
ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่สะดวกในการฉีดวัคซีน และการให้สทิ ธิประโยชน์
แก่ผู้สมัครใจ เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความ
ครอบคลุมของการฉีดวัคซีนโควิด 19
อย่างไรก็ตามการ การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ
ภาคตัดขวางโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จึงสามารถวิเคราะห์เพียง
ข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ท่านัน้ หากมีการติดตามผลและสอบถามเพิม่ เติม
ในเรื่องการตัดสินใจฉีดวัคซีนก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความมั่ น ใจในความปลอดภั ย และเชื่ อ มั่ น ใน
ประสิทธิภาพวัคซีนเป็นสิ่งส�ำคัญ การสื่อสาร ค�ำแนะน�ำจาก
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและน่ า เชื่ อ ถื อ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและ
แก้ไขการรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ให้กับ
ประชาชนที่มีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยอบรับการ
ฉีดวัคซีน ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ความสะดวกสบายและ
สถานการณ์การระบาด เป็นปัจจัยเสริมที่อาจสนับสนุนให้เกิด
การตัดสินใจฉีดวัคซีน
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