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ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  

ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

นางไพรวัลย์  สุทธิแสน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) เพ่ือศึกษาปัจจัย
แรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอ 
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่เขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 138 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling) เก็บข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2565 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามแรงจูงใจในการป้องกันโรค  และ
แบบสอบถามการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยสถิติเชิงวิเคราะห์ Odds ratio ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%CI จากสมการ 
Multiple logistic regression ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี ร้อยละ 87.7 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 99.3  
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 66.7 เป็นแม่บ้านไม่ได้ท างาน ร้อยละ 42.8 ด้านประวัติการตั้งครรภ์
พบว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 มากที่สุด ร้อยละ 39.1 มีอายุครรภ์ระหว่าง 29-37 สัปดาห์ ร้อยละ 37.7 ไม่มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 98.6 ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 85.5 และรับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ร้อยละ 78.0  
เหตุผลที่เข้ารับบริการวัคซีนคือมีความประสงค์ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง ร้อยละ 84.7 
อาการข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนที่พบมากคือ มีไข้ ร้อยละ 62.7 ปวดไหล่ข้างที่ฉีดวัคซีน ร้อยละ 50.0 และ
อ่อนเพลียและง่วงนอน ร้อยละ 48.3 ตามล าดับ ด้านแรงจูงใจในการป้องกันโรคภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 76.8 และพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลในเชิงบวกต่อการรับบริการวัคซีนโควิด 19  
ในหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR=9.677, 95%CI=3.414-27.426,p=0.000) ส่วนปัจจัยด้านการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคมีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(OR=2.233, 95%CI=0.762-6.543, p=0.143)  ส่วนปัจจัยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (OR=3.786, 
95%CI=1.226-11.689,p=0.021) ปัจจัยด้านความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรค 
(OR=5.969, 95%CI=2.170-16.422,p<0.001) และปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกัน
โรค (OR=38.909, 95%CI=11.046-137.061,p<0.000)  มีผลต่อกับการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
ในหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลต่อเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมการให้บริการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจในกำรป้องกันโรค, กำรรับบริกำรวัคซีนป้องกันโควิด 19, หญิงตั้งครรภ์ 

รายงานการวิจัย 
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ความส าคัญและเป็นมา 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันท าให้มีผู้คนล้มป่วยและ

เสียชีวิตมากทั่วโลก แม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ เช่น การคัดกรองและเฝ้าระวังโรค 
กักตัวผู้มีความเสี่ยง รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรม  
ที่รวมกลุ่มคนจ านวนมาก ท าความสะอาดสถานที่และพ้ืนผิวสัมผัสร่วม เป็นต้น หนึ่งสิ่งที่กลายเป็นตัวแปร
ส าคัญและความหวังในการควบคุมการระบาดก็คือวัคซีนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้คน ทั้งยังสามารถลด
ความรุนแรงของอาการป่วยและอัตราการเสียชีวิตได้ 1 กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 กลุ่มแรกๆ นั้นคือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจเกิด
อาการป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไปหากติดเชื้อโควิด 192 และผลจากการฉีดวัคซีนให้คนทั่วไปจ านวนมากพบว่า
วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน3  

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน มีจ านวนประชากรติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอดและทารกแรกเกิด จากระบบรายงานการติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็กของกรมอนามัย 
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด 19 จ านวน 1,801 ราย 
เสียชีวิต 31 ราย โดยพบว่า 29 รายเสียชีวิจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อโควิด 19 มีเพียง 2 รายที่
เสียชีวิตจากภาวะทางสูติกรรม ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะรกลอกตัวก่อนก าหนด (Abruption placenta) 
จ านวน 1 ราย เกิดภาวะน้ าคร่ าอุดตันหลอดเลือดที่ปอด (Amniotic fluid embolism) จ านวน 1 ราย และ
พบทารกติดเชื้อโควิด 19 จ านวน 110 ราย เสียชีวิต จ านวน 20 ราย โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด 19 
มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป และมีโอกาสต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยัง
เพ่ิมความเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ เลือดแข็งตัวผิดปกติ ทารกตายในครรภ์ ทารกคลอดก่อนก าหนดและทารก
น้ าหนักน้อย ทารกติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติสูงขึ้น หญิงตั้งครรภ์จึงเป็น 
กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพ่ือลดการติดเชื้อ ลดการเกิดโรคท่ีรุนแรงและลดการเสียชีวิต4  
         มีการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบ (Systematic review) เกี่ยวกับความปลอดภัยการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยรวบรวม 23 รายงาน พบว่า
มี 8 รายงาน ที่ศึกษาวัคซีน Pfizer ชนิดเดียว อีก 14 รายงานศึกษาวัคซีน Pfizer และ Moderna มี 1 รายงาน
ศึกษาวัคซีน AstraZeneca พบว่าสามารถตรวจพบภูมิคุ้มกันในเลือดหญิงตั้งครรภ์ เลือดจากสายสะดือและ
น้ านมโดยมี Placental transfer ratios (Cord blood antibody concentration/maternal serum 
antibody concentration) แตกต่างกันในแต่ละรายงาน5 แต่พบความสัมพันธ์เชิงบวกของ Placenta 
transfer ratio6,7 หรือระดับ IgG ในเลือดสายสะดือ8,9,10 กับระยะเวลาที่เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และหรือเข็มที่ 2 
จนถึงคลอด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า Blinding and neutralizing antibodies ในเลือดหญิงตั้งครรภ์
และเลือดจากสายสะดือของกลุ่มที่ฉีดวัคซีนมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ติดโรคโควิด 19 และไม่เคยได้รับวัคซีน  
ส่วนอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดตรงต าแหน่งที่ฉีด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตัว 
พบได้ไม่แตกต่างกับกลุ่มคนทั่วไป11 และยังมีการศึกษา 5 เรื่องที่พบว่าการแท้งบุตร ทารกตายในครรภ์  
การคลอดก่อนก าหนด ทารกโตช้าในครรภ์ ทารกพิการแต่ก าเนิด ผลลัพธ์การคลอดอ่ืนๆ ในหญิงตั้งครรภ์ที่
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไม่แตกต่างจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีน8,9,12,13,14  
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 อ าเภอวานรนิวาสได้เริ่มให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อวันที่  21 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในระยะแรกๆ คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค
โควิด 19 พบว่า ที่ผ่านมามีหญิงตั้งครรภ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 ร้อยละ 63.28 เข็มที่ 2  
ร้อยละ 52.24 เข็มที่ 3 ร้อยละ 4.48 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ที่พบได้แก่ ปวดบริเวณที่ฉีด  
ไข้ต่ าๆ  ปวดครั่นเนื้อครั่นตัว  เหนื่อยอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มดลูกมีการหดรัดตัว เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 พบจ านวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จ านวนมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 มีอาการรุนแรง
จ านวนน้อยลง สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านโดยการติดตามอาการจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  
แต่ทั้งนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์อีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญประเด็นดังกล่าวและต้องการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์การศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

2) เพ่ือศึกษาการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

3) เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์  
เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
สมมติฐานการศึกษา 
     ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ในเชิงบวก 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรค หมายถึง ความเชื่อ ความรู้สึก การรับรู้หรือกระตุ้นให้เกิด 
ความต้องการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือป้องกันโรค แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ความความรุนแรงของโรค 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองการป้องกันโรคและการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่อการป้องกันโรค  

2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค หมายถึง รับรู้ว่าโรคโควิด 19 มีความรุนแรงเฉียบพลัน เป็นโรคติดต่อจาก
คนสู่คน และมีอันตรายถึงชีวิต 

3) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค หมายถึง รับรู้ว่าการอยู่ในที่แออัด การสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย เสมหะ 
หรือการใกล้ชิดผู้ป่วยท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยเป็นโรคโควิด 19  

4) ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรค หมายถึง รับรู้ความเชื่อในตนเองว่าการสวม
หน้ากากอนามัย การดูแลรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ และการฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได ้



OPEN ACCESS SAKON NAKHON PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE 4 

 

5) การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองสามารถติดตามข่าวสารการ
ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สามารถเดินทางไปรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
     การศึกษานีผู้้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health belief model) ที่พัฒนาขึ้น
มาจากทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคมเพ่ือใช้อธิบายการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ  
โดยครั้งแรกได้น ามาใช้ในการท านายและอธิบายพฤติกรรมการป้องกันโรค (Preventive health behavior) 
ซึ่งตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือแรงจูงใจในการป้องกันโรค ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองต่อการป้องกันโรค และการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
รูปแบบการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ประชากรในการศึกษานี้คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าในการศึกษาได้แก่ มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อายุครรภ์
ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นอีสานหรือภาษากลางได้ และยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 
ส่วนเกณฑ์การคัดออกจากการศึกษาคือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถรับ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได ้และนอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังสามารถออกจากการศึกษาได้ทุกเมื่อหากต้องการ 
และหากพบว่าการศึกษาส่งผลกระทบต่อการคุกคามความปลอดภัยในชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาจะยุติ
การศึกษาทันท ี
      การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ใช้สูตรของ Daniel16 ดังนี้ 
 

              

         d2 

z = ค่าสถิติมาตรฐานใต้โค้งปกติท่ีระดับนัยส าคัญที่ก าหนดในที่นี้ก าหนด   = 0.05  
ค่า Zα/2 = 1.96 
ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05  

ตัวแปรอิสระ 

แรงจูงใจในการป้องกันโรค 
1. การรับรูค้วามรุนแรงของโรค  
2. การรับรูโ้อกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรค  
3. ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนอง
การป้องกันโรค  
4. การรับรูค้วามสามารถตนเองต่อการป้องกัน
โรค 

ตัวแปรตาม 

การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
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p = ค่าโอกาสของการได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ โดยสัดส่วนของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีรับบริการที่โรงพยาบาล จากการศึกษาน าร่อง (Pilot study) ด้วยการสอบถามหญิงตั้งครรภ์ 
จ านวน 20 ราย พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความต้องการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จ านวน 18 ราย 
(19 เมษายน 2565) p = 18/20 = 0.90 

แทนค่า    n  = (1.96)2(0.90)(0.10) 
                                     (0.05)2 
    = 138.3 คน 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 138 ราย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample random sampling) โดยการจับฉลาก 

HN แบบไม่ใส่คืน จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 138 ราย 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล: เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ประกอบด้วยข้อมูล อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ ครรภ์ที่ อายุครรภ์ และโรคประจ าตัว 
2) แบบสอบถามแรงจูงใจในการป้องกันโรค ที่ผู้วิจัยประยุกต์มาจากการศึกษาของกัญญาภัค ประทุมชมภู17 

ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผล
การตอบสนองการป้องกันโรค และการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค ข้อค าถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Likert’s scale) มี 5 ค าตอบ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง ค าถามเชิงบวกได้แก่ ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 และข้อ 19 มีการให้
คะแนนคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน ส่วนค าถามเชิงลบได้แก่  
ข้อ 13, 15 และข้อ 20 มีการให้คะแนนคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน 
ส่วนการแปลผลคะแนนประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ Bloom18 น าค่าคะแนนปัจจัยแรงจูงในการป้องกันโรค
ภาพรวมซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยไม่มีการปรับค่าคะแนน ส่วนคะแนนรายด้านมีคะแนนเต็ม 25 
น ามาปรับเป็นร้อยละและแบ่งเป็นระดับดังนี้ คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในระดับต่ า คะแนนระหว่าง 60 – 79 
อยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป อยู่ในระดับสูง 
       3) การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ค าถามแบบปิดถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
เหตุผลที่ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน มีลักษณะเป็นเลือกตอบ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
      ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามแรงจูงใจ 
ในการป้องกันโรค และแบบสอบถามการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ท าการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
มาหาค่าความสอดคล้องกัน (IOC= Index of Item Objective Congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน
ให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามของแบบสอบถาม โดยตอบเห็นด้วยให้ +1 ตอบไม่เห็นด้วยให้ -1 และถ้าตอบ 
ไม่แน่ใจให้ 0 แล้วน าไปแทนค่าในสูตร IOC พบว่าแบบสอบถามแรงจูงในการป้องกันโรค มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
ทุกข้อ ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหาตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นทุกข้อ 
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 หลังจากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Tryout) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะ
คล้ายกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีขนาดและบริบทใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวานรนิวาสในจังหวัด
สกลนคร จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามพบว่า
แบบสอบถามแรงจูงในในการป้องกันโรคได้ค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha Coefficient เท่ากับ 0.81  
ขั้นตอนการศึกษา 

1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด 19 การรักษา แรงจูงใจในการป้องกันโรค การได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) เขียนเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

3) หลังได้รับการอนุมัติผ่านการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

3.1) จัดประชุมพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานบริการฝากครรภ์ในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 19 ราย 
โดยชี้แจงโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้
ต้องการน าผลการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หลังจากนั้นให้พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมประชุมสอบถามประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัย พร้อมกับขอข้อมูล HN 
หญิงตั้งครรภ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และท าการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) 
ด้วยการจับฉลาก HN แบบไม่ใส่คืน และนัดวันลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จับฉลากได้  
โดยให้พยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานบริการฝากครรภ์ในแต่ละพ้ืนที่นัดกลุ่มตัวอย่างที่ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแห่งมีดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านนาซอ จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโพธิ์ จ านวน 10 ราย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าหมูนจ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านส้งเปือย จ านวน 10 ราย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขัวก่าย จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนอุดม 
จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาค า จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านจ าปาดง จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนแพง จ านวน 12 ราย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปานเจริญ จ านวน 10 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองฮาง 
จ านวน 13 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคอนสาย จ านวน 4 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแสงเจริญ จ านวน 4 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแวง 4 ราย และ PCU 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 11 ราย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 138 ราย 

3.2) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างตามได้นัดหมายไว้โดยชี้แจงโครงการวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย  ซึ่งงานวิจัยนี้ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน จึงไม่มีค่าตอบแทนให้กับกลุ่มตัวอย่างหลังตอบแบบสอบถาม หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือ
ชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว และให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้น
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมกับมอบอาหารเสริมบ ารุงครรภ์เพ่ือตอบแทนน้ าใจในการตอบแบบสอบถามส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 
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4) ผู้วิจัยน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล: เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในเดือนกรกฎาคม 2565  
การวิเคราะห์ข้อมูล: น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ดังนี้ 

1) อธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคลใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ 
2) อธิบายปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบ่งระดับแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์ของ 
Bloom18 

3) อธิบายการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ใช้สถิติพ้ืนฐาน ความถ่ี ร้อยละ 
4) วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิง

ตั้งครรภ์โดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ Odds ratio ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%CI จากสมการ Multiple logistic 
regression  
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
     งานวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เอกสารเลขที่ SKN REC 2022-015 ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
แนะน าตัว ชี้แจงการเข้าร่วมวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งลงนาม
ยินยอมและขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงสิทธิ์ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือ
สามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ โดยไม่มีผลต่อการบริการใดๆ ที่จะได้รับ ส าหรับข้อมูลที่ได้
จากกการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยแบบ
ภาพรวมและน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น 
ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์: หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี ร้อยละ 87.7 สถานภาพสมรส 
คู่ ร้อยละ 99.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 66.7 เป็นแม่บ้านไม่ได้ท างาน ร้อยละ 42.8  
ด้านประวัติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์พบว่าส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ 2 ร้อยละ 39.1 มีอายุครรภ์ระหว่าง 29-37 สัปดาห์ 
ร้อยละ 37.7 ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 98.6 และได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 85.5 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ 
ข้อมูลทั่วไปของหญิงต้ังครรภ์ จ านวน ร้อยละ 

1. อาย ุ   
     18 - 34 121 87.7 
     35 ปีขึน้ไป 17 12.3 
2. สถานภาพสมรส   
     คู่  137 99.3 
     หย่า/แยก 1 0.7 
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ข้อมูลทั่วไปของหญิงต้ังครรภ์ จ านวน ร้อยละ 
3. การศึกษา 
     ไม่ได้รับการศึกษา 2 1.4 
     ประถมศึกษา 12 8.7 
     มัธยมศึกษา 92 66.7 
     อนุปริญญา 14 10.1 
     ปริญญาตร ี 18 13.0 
4. อาชีพ   
     แม่บ้านไม่ได้ท างาน 59 42.8 
     รับจ้าง 24 17.4 
     รับราชการ 8 5.8 
     ค้าขาย 21 15.2 
     เกษตรกรรม 24 17.4 
     ท างานรัฐวิสาหกิจ 2 1.4 
5. การตั้งครรภ ์   
     ครรภ์ที่ 1 49 35.5 
     ครรภ์ที่ 2 54 39.1 
     ครรภ์ที่ 3 22 15.9 
     ครรภ์ที่ 4 10 7.2 
     ครรภ์ที่ 5 ขึ้นไป 3 2.2 
6. อายุครรภ ์   
     12 – 20 สัปดาห ์ 42 30.4 
     21 – 28 สัปดาห ์ 37 26.8 
     29 – 37 สัปดาห ์ 52 37.7 
     38 สัปดาห์ขึ้นไป 7 5.1 
7. โรคประจ าตัว   
     ไม่มี 136 98.6 
      มี 2 1.4 
        ไวรัสตับอักเสบบ ี 1 0.7 
        สะเก็ดเงิน 1 0.7 
8. ประวัติการรับวัคซีนโควิด 19   
     ไม่เคย 20 14.5 
     เคย 118 85.5 
 
ปัจจัยแรงจูงใจการป้องกันโรคของหญิงตั้งครรภ์ 
 ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนเท่ากับ 
4.21 (S.D.=0.65) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ( ̅=4.30, S.D.=0.60) รองลงมาคือด้านการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค ( ̅=4.26, 
S.D.=0.64) และด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ( ̅=4.20, S.D.=0.74) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรค ( ̅=4.06 S.D.=0.78)  
 ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีน
เท่ากับ 3.73 (S.D.=1.77) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการรับรู้โอกาสเสี่ยง
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ต่อการเกิดโรค ( ̅=3.82, S.D.=0.93) รองลงมาคือด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค ( ̅=3.81, S.D.=0.91) 
ด้านความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรค (  ̅=3.49 S.D.=0.99) และด้านการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค ( ̅=3.49, S.D.=1.10) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ ์
ข้อความ กลุ่มที่ได้รับวัคซีน (n=118)  กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน (n=20) 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
การรับรู้ความรุนแรงของโรค 4.20 0.74 3.81 0.91 
1. โรคโควิด 19 เป็นโรคตดิเช้ือระบบทางเดินหายใจ
เฉียบพลัน 

4.14 0.60 3.62 0.97 

2. โรคโควิด 19 สามารถตดิต่อกันได้ง่าย ตดิต่อผ่านละออง
ฝอย น้ าลาย น้ ามูก ท่ีกระเด็นออกจากตัวผู้ป่วยเป็นช่องทาง
หลัก และยังแพร่เชื้อไดจ้ากการขบัออกทางอุจจาระ การขยี้
ตา และการสมัผสัใบหน้า ปาก 

4.31 0.51 3.95 0.97 

3. การติดเช้ือโควดิ 19 อาจท าให้มีอาการรุนแรงถึงขึ้น
เสียชีวิตได ้

4.11 0.69 3.71 1.01 

4. กลุ่มเสีย่งสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

4.34 0.57 3.90 0.89 

5. เชื้อโรคโควิด 19 สามารถกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มี
ความรุนแรงกว่าเดิมได ้

4.10 0.74 3.67 0.97 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 4.30 0.60 3.82 0.93 
6. การหายใจเอาเช้ือโรคโควดิ 19 ที่กระจายในอากาศ และ
ท าให้ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ได ้

4.03 0.74 3.90 1.04 

7. การสัมผัสน้ ามูก น้ าลายหรือเสมหะของผู้ป่วยท่ีปนเปื้อน
อยู่ในสิ่งของเครื่องใช้จะท าให้ป่วยเป็นโรคโควิด 19 ได ้

4.37 0.54 4.10 1.14 

8. การรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ป่วยโรคโควดิ 19  
จะท าให้ติดโรคโควิด 19 ได ้

4.39 0.51 3.95 1.32 

9. การสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควดิ 19 ท าให้ป่วยเป็น 
โรคโควดิ 19 ได ้

4.39 0.52 4.10 1.48 

10. การเดินทางไปในท่ีที่มีผู้คนแออัด ท าให้มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อโรคโควิด 19 ได ้

4.32 0.60 4.05 1.60 

ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรค 4.06 0.78 3.49 0.99 
11. การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันโรคโควิด 19 ได้ และหรือ
ลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคโควิด 19 ได้  
จึงตัดสินใจเลือกรับบริการวัคซีนปอ้งกันโรคโควิด 19 

4.39 0.54 4.10 1.81 

12. การเว้นระยะห่าง สวมใสห่น้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีเจอ
ผู้คน การล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์หรือน้ าสบู่บ่อยๆ ยังไม่
เพียงพอในการป้องกันโรค จึงตัดสนิใจเข้ารับบริการวัคซีน
ป้องกันโควิด 19 โดยหวังว่าวัคซีนจะท าให้มีภมูิคุ้มกัน
ป้องกันโรคโควิด 19 ได ้
 
 

4.41 0.56 4.24 2.00 
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ข้อความ กลุ่มที่ได้รับวัคซีน (n=118)  กลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน (n=20) 
 ̅ S.D.  ̅ S.D. 

13. การออกก าลังกายสม่ าเสมอท าให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง
เพียงพอต่อการป้องกนัโรคโควิด 19 ได้ โดยไม่ต้องรบับริการ
วัคซีนป้องกันโควิด 19  

3.72 0.86 3.71 2.39 

14. การจดัสภาพแวดล้อมในบ้านให้มีอากาศถ่ายเทและมี
แสงแดดส่องถึงนั้นสามารถก าจดัเช้ือก่อโรคโควิด 19 ได ้
ไม่เพียงพอ ท่านจึงเข้ารับบริการวคัซีนป้องกันโรคโควดิ 19 
เพื่อให้ร่างกายมีภมูิคุ้มกันโรคมากขึ้น 

3.98 0.73 3.76 2.55 

15. การหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่ีที่มีผูค้นแออัด ไม่พบปะผู้คน 
ไม่ออกจากบ้าน ท าให้ท่านไม่เสีย่งต่อการตดิเช้ือโรคโควิด 19 
จึงไม่จ าเป็นต้องเข้ารับบริการวัคซนีป้องกันโรคโควิด 19 

3.81 0.78 3.90 2.68 

การรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค 4.26 0.64 3.49 1.10 
16. ท่านสามารถเดินทางไปรับบรกิารวัคซีนโควดิ 19 ที่
สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ 

4.35 0.50 4.38 2.84 

17. หากมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้บริการวัคซีนป้องกัน
โรคโควดิ 19 ท่านสามารถไปขอรบับริการได้หลังจาก
ตั้งครรภ์ได้ 12 สปัดาห์หรือ 3 เดือนขึ้นไป 

4.29 0.52 4.48 2.98 

18. ท่านมีช่องทางในการติดต่อสอบถามบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคโควดิ 19 ในหญิงตั้งครรภ์ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

4.36 0.48 4.48 3.22 

19. ท่านสามารถปฏิบตัิตัวตามข้อแนะน าท่ีไดร้ับหลังฉดี
วัคซีนป้องกันโรคโควดิ 19 ได้เป็นอย่างดี และหากมีอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการฉดีวัคซีนโควิด 19 สามารถไปพบ
แพทย์ท่ีโรงพยาบาลใกลบ้้านเพื่อให้ไดร้ับการดแูลจนกว่าจะ
ปลอดภัยได ้

4.32 0.54 4.57 3.38 

20. ท่านกลัวแพ้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ท่านจึงไม่กล้าไป
รับบริการวัคซีนโควดิ 19  

4.00 0.64 3.00 4.00 

ภาพรวม 4.21 0.65 3.73 1.77 
  
 

การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
       หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีจ านวนทั้งหมด 118 ราย ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน
จ านวน 2 เข็ม ร้อยละ 78.0 รองลงมาคือได้รับวัคซีนจ านวน 1 เข็ม ร้อยละ 16.9 และได้รับวัคซีนจ านวน 3 เข็มขึ้นไป 
ร้อยละ 5.1 รายละเอียดตังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของการรับบริการป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ ์
การได้รับบริการวัคซีนโรคโควิด 19  จ านวน (n=118) ร้อยละ 
ได้รับวัคซีนจ านวน 1 เข็ม 20 16.9 
ได้รับวัคซีนจ านวน 2 เข็ม 92 78.0 
ได้รับวัคซีนจ านวน 3 เข็มขึ้นไป 6 5.1 
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เหตุผลที่เข้ารับบริการวัคซีนพบว่าส่วนใหญ่มีความประสงค์ไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
ด้วยตนเอง ร้อยละ 84.7 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้แนะน าให้ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคโควิด 19 ร้อยละ 11.9 และบุคคลในครอบครัวเป็นผู้แนะน าไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 3.4 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 เหตุผลที่หญิงตั้งครรภเ์ข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
เหตุผลที่เข้ารับบริการวคัซีนป้องกันโรคโควิด 19 จ านวน(n=118) ร้อยละ 

มีความประสงคไ์ปรับบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยตนเอง 100 84.7 
บุคคลในครอบครัวเป็นผู้แนะน าให้ไปรับบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 4 3.4 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นผู้แนะน าให้ไปรับบริการฉดีวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 14 11.9 
 

อาการข้างเคียงหลังได้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 นั้น พบว่าส่วนใหญ่ มีไข้ ร้อยละ 62.7 
รองลงมาคือ ปวดไหล่ข้างที่ฉีดวัคซีน ร้อยละ 50.0 และอ่อนเพลียและง่วงนอน ร้อยละ 48.3 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 อาการข้างเคียงทีพ่บในหญิงตั้งครรภ์หลังไดร้ับบริการวคัซีนป้องกันโรคโควดิ 19 
อาการ จ านวน ร้อยละ 

1. ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด 46 39.0 
2. มีไข ้ 74 62.7 
3. อ่อนเพลียและง่วงนอน 57 48.3 
4. เวียนศีรษะ ปวดศรีษะ 34 28.8 
5. ปวดเมื่อยตามตัว 61 51.7 
6. ใจเต้นเร็ว ใจสั่น 3 2.5 
7. มึนงง 7 5.9 
8. ปวดไหล่ข้างที่ฉีดวัคซีน 59 50.0 
9. คลื่นไส ้ 4 3.4 
10. อาเจียน 2 1.7 
11. ถ่ายเหลว 1 0.8 
12. ผื่นลมพิษท่ัวตัว คัน ผื่นแดง 1 0.8 
13. คัดจมูก น้ ามูกไหล 4 3.4 
14. เสยีงแหบ 2 1.7 
15. หอบเหนื่อย 4 3.4 
16. แขนขาอ่อนแรง 1 0.8 
17. ปวดท้อง 3 2.5 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มีแรงจูงใจในการป้องกันโรคภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง ร้อยละ 83.9 ในขณะที่แรงจูงใจในการป้องกันโรคภาพรวมของกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับต่ า-ปานกลาง ร้อยละ 65.0 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
มีแรงจูงใจในการป้องกันโรครายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรคและด้านการรับรู้
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ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 83.9, 89.8, 76.3 และ 90.7 ตามล าดับ ในกลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนพบว่าแรงจูงใจในการป้องกันโรค ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคและด้านการรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.0 เท่ากันทั้งสองด้าน ส่วนด้านความคาดหวัง 
ในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรคและด้านการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรคส่วนใหญ่
อยู่ในระดับต่ า-ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.0 และ 80.0 ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลในเชิงบวกต่อการรับบริการวัคซีนโควิด 19 
ในหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (OR=9.677, 95%CI=3.414-27.426,p<0.001) และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิง
ตั้งครรภ์ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (OR=2.233, 95%CI=0.762-6.543,p=0.143)  ส่วนด้านการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรค (OR=3.786, 95%CI=1.226-11.689,p=0.021) ความคาดหวังในประสิทธิผลการ
ตอบสนองการป้องกันโรค (OR=5.969, 95%CI=2.170-16.422,p=0.001) และการรับรู้ความสามารถตนเอง
ต่อการป้องกันโรค (OR=38.909, 95%CI=11.046-137.061,p<0.001)  มีผลต่อกับการรับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7 ปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อกับการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
ปัจจัยแรงจูงในการป้องกนัโรคโค

วิด 19 
การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 OR 95%CI p 
ได้รับ (n=118) ไม่ได้รับ (n=20) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ    
แรงจูงใจในการป้องกันโรคภาพรวม     9.677 (3.414-27.426) 0.000** 
   ต่ า - ปานกลาง 19 16.1 13 65.0    
   สูง 99 83.9 7 35.0    
การรับรูค้วามรุนแรงของโรค     2.233 (0.762-6.543) 0.143 
   ต่ า - ปานกลาง 19 16.1 6 30.0    
   สูง 99 83.9 14 70.0    
การรับรูโ้อกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรค     3.786 (1.226-11.689) 0.021* 
   ต่ า - ปานกลาง 12 10.2 6 30.0    
   สูง 106 89.8 14 70.0    
ความคาดหวังในประสิทธิผลการ
ตอบสนองการป้องกันโรค 

    5.969 
 

(2.170-16.422) 0.001** 

   ต่ า - ปานกลาง 28 23.7 13 65.0    
   สูง 90 76.3 7 35.0    
การรับรูค้วามสามารถตนเองต่อการ
ป้องกันโรค 

    38.909 
 

(11.046-
137.061) 

0.000** 

   ต่ า - ปานกลาง 11 9.3 16 80.0    
   สูง 107 90.7 4 20.0    
*p<0.05, **p<0.01 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์  
การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ และศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคที่มีผลต่อ
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การรับบริการวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ เขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจในการป้องกันโรคของหญิงตั้งครรภ์ภาพรวมและรายด้านได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองการป้องกันโรคและการรับรู้
ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรคอยู่ในระดับสูง และยังพบว่าแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลในเชิงบวก
ต่อการรับบริการวัคซีนโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ปัจจัยด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์  
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความคาดหวังในประสิทธิผล 
การตอบสนองการป้องกันโรค และการรับรู้ความสามารถตนเองต่อการป้องกันโรคมีผลต่อกับการรับบริการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ในเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การศึกษาที่ว่าปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคมีผลต่อการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์
ในเชิงบวก สอดคล้องกับการศึกษาของพีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข19 ที่พบว่าปัจจัยที่มีต่อการเข้ารับวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด 19 ของบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ การรับรู้ทางสังคม และการรับรู้ถึงผลประโยชน์ของวัคซีน และ
การศึกษาของขนิษฐา ชื่นใจ และบุฏกา ปัณฑุรอัมพร20 ที่พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการป้องกันโรคด้านการรับรู้
ความรุนแรงของโรคและด้านความคาดหวังในประสิทธิผลส่งผลต่อการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนป้องกัน  
โรคโควิด 19 ของประชากรในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาประยงค์ อนุสุวรรณ์21 
ที่พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคและวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 และแรงจูงใจในการป้องกันโรคโควิด 19 เป็นต้น 

 วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เป็นวัคซีนที่พัฒนามาใช้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีผู้คนล้มป่วย
และเสียชีวิตทั่วโลก โดยหวังว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  
ลดความรุนแรงของอาการป่วยและอัตราการเสียชีวิต ถึงกระนั้นก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
ขั้นตอนการผลิตวัคซีนที่อาจเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วเกินไป19,22,23 แต่การรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก็ยัง
เป็นทางเลือกส าคัญในการป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ และการศึกษานี้ 
พบอาการข้างเคียงเข้าข่ายอาการที่เกี่ยวข้องกับทางสูติกรรมเพียงอย่างเดียวคืออาการปวดท้องที่พบร้อยละ 2.5 
ส่วนอาการอ่ืนๆก็พบเหมือนกับประชาชนทั่วไป อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์
ที่พบมากในการศึกษานีไ้ด้แก่ มีไข้ ปวดไหล่ข้างที่ฉีดวัคซีน และมีอาการอ่อนเพลียและง่วงนอน เป็นต้น ข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการส่งเสริมการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ยังไม่ตัดสินใจเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ไดเ้ป็นอย่างด ีเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่ก าลังจะมีการประกาศ
ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจ าถ่ินซึ่งจะท าให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีความรุนแรง
ของโรคมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านการบริหาร: ควรจัดท าบทสรุปผลการศึกษาส าหรับผู้บริหารเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
ด้านการปฏิบัติ: ควรจัดโครงการฟ้ืนฟูองค์ความรู้ใหม่ๆแก่ผู้ให้บริการวัคซีน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ให้บริการให้มีความมั่นใจในงานบริการมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการโดยตรง  
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ด้านวิชาการ: ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาโปรแกรมการสร้างแรงจูงในการป้องกันโรคต่อการรับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดการตัดสินใจเข้ารับบริการ
วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มากขึ้น 
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