








1 
 

สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง, พ.บ.*  
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา   

บทน ำ : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการผลิตวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันโรคและ

ลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว ประเทศไทยได้ด าเนินการให้ประชาชนเร่งรัดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ย งได้รับการฉีดวัคซีน 

รวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นล าดับแรก สถานการณ์การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอเมือง

สงขลาพบว่าตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนจนถึงเดือนมีนาคม 2565 ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็ม 3 เพียงร้อยละ 44.88 ซึ่งต่ ากว่า

เป้าหมายที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันจะเกิดประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการรณรงค์การฉีดวัคซีนและ

จัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทพื้นที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา  

วิธีกำรศึกษำ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
จ านวน 260 คน ใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือวิจัยที่ใช้วิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความวิตกกังวล ความกลัว
ต่อโรคโควิด 19 การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน และความรุนแรงของโรคโควิด 19 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และสถิติถดถอยพหุคูณโลจิสติก 
ผลกำรศึกษำ : ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรง (Adj.OR =2.94, 95%CI: 1.46-9.95) ผู้สูงอายุที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้ อโควิด 19 (Adj.OR  =3.80, 95%CI:  1.72-8.41)  และผู้ สู งอายุที่มีความกลัวต่อโรคโควิด 19 ระดับสูง  
(Adj.OR =9.22, 95%CI: 4.96-17.14) มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุ ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สรุป : ปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ได้แก่ ภาวะสุขภาพ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 และความกลัวต่อโรคโควิด 19 ดังนั้นควรมีการรณรงค์การให้ความรู้

ที่เข้าถึงผู้สูงอายุที่หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งมี

การกระตุ้นให้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมและเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย 

ค ำส ำคัญ: การฉีดวัคซีน, โรคโควิด 19, ผู้สูงอายุ, ความกลัว 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุน้ (เข็ม 3)  
ของผู้สูงอำยุ ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวดัสงขลำ 
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Background : Due to the epidemic situation of the COVID- 19 virus, a vaccine has been produced to 
prevent disease and reduce the severity of the disease.  Thailand has encouraged people to speed up 
vaccination for those at risk groups. The situation of vaccination among the elderly in Mueang Songkhla 
district showed that from the start of vaccination until March 2022, only 44. 88 percent of the elderly 
received the 3 needle vaccine. which is lower than the specified target. The researcher therefore studied 
the factors affecting vaccination against COVID-19 vaccine (Needle 3)  of the elderly in Mueang District, 
Songkhla Province.  This will benefit the use of research findings in planning vaccination campaigns and 
organizing proactive activities to meet the needs of the elderly and the local context. 
Objectives : This study aimed to determine factors affecting COVID- 19 booster vaccine ( third dose) 
among older people in area of Muang district, Songkhla province. 
Methods : This study is cross-sectional analysis study. Sample were 260, recruited by stratified random 
sampling.  Research instruments were demographic recording and a set of questionnaires including 
anxiety, fear of COVID-19, perceived benefit of vaccine, and perceived severity of COVID-19.  Data were 
analyzed using descriptive statistics and logistic multiple regression. 
Results : Research results revealed that older people with a good health ( Adj. OR = 2. 94, 95% CI:  
1.46-9.95), older people without risk of COVID-19 infection (Adj.OR =3.80, 95%CI: 1.72-8.41) and older 
people with increased fear of COVID-19 (Adj.OR =9.22, 95% CI: 4.96-17.14) significantly affected COVID-
19 booster vaccine (third dose) among older people in area of Muang district, Songkhla province (p=0.01). 
Conclusions : Factors influencing third dose of COVID 19 vaccination among older people in area of 

Muang district included health status, risk of COVID-19 infection and fear of COVID-19.Campaign should 

be done in various channels to enable older adults to access knowledge, particularly, those who have 

physical problems as well as encourage them to receive and access comprehensive vaccines. 

Keyword : Vaccination, COVID-19, Elderly People, Fear

Factors affecting the decision to COVID-19 Booster Vaccine  

(Third Dose) among Older People in area of Muang District, Songkhla 

Province) 
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดจากเชื้อ

ไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ท าให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขทั้งใน

ประเทศไทยและทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization:  WHO)  ป ระกาศ เป็ นภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health 

Emergency of International Concern:  PHEIC)  

ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 25631 และประเทศไทยได้

ประกาศใ ห้ โ รคติ ด เชื้ อ ไ วรั ส โ ค โรนา  2019 หรื อ 

 โรคโควิด (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

พ.ศ. 25582 ส่งผลให้มีการผลิตวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันโรค

และลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวรวมทั้งประเทศไทย

ได้ด าเนินการให้ประชาชนเร่งรัดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องไดร้บั

การฉีดวัคซีนเป็นล าดับแรก 

  ผลการด า เนินงานพบว่า อัตราความ

ครอบคลุมยังมีน้อยในกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคอุบัติใหม่ จึงท าให้บุคคล

เกิดความลังเล สงสัย  ไม่มั่นใจเกี่ยวกับความรุนแรงของ

โรค  โอกาสและแนวโน้มของการติดเชื้อ  การรับรู้ความ

รุนแรงของโรค  ปัจจัยส าคัญอีกหนึ่งประเด็นที่ท าให้คน

เกิดความลังเลใจในการฉีดวัคซีนคือ ทัศนคติและความ

เชื่อต่อวัคซีนต้านโรคติดเชื้อเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการ

แพร่ระบาดของโรค  ส่งผลให้บุคคลเกิดความกังวล

เก่ียวกับความปลอดภัยของวัคซีน  การได้รับผลข้างเคียง

ภายหลังจากการฉีดวัคซีน ประสิทธิภาพของการป้องกัน

การติดเชื้อ  ระยะเวลาที่ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันภายหลัง

ฉีดวัคซีน3,4,5,6,7  

จากการศึกษาในประเทศ อังกฤษพบว่า 

ร้อยละ 65 ถึ งร้อยละ 80 สมัครใจที่ จะฉีดวัคซีน  

โดยร้อยละ 14 ไม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

ในขณะที่ร้อยละ 22 ยังลังเลในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด 195 (Sonawane et al, 2021) ส าหรับในประเทศ

มีการศึกษานภชา สิงห์วีรธรรมและคณะ8 ศึกษาปัจจัย 

ที่มีผลต่อความเต็มใจยอมรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเข็มที่ 1 และกรณีกระตุ้นซ้ า 

(เข็ม 2 ขึ้นไป) 3) ในประเทศไทย จากจ านวน 1,740 คน 

พบว่า ความชุกของความต้องของการรับวัคซีนโควิด -19 

กรณีเข็มที่ 1 และกรณีกระตุ้นซ้ า (เข็ม 2 ขึ้นไป) พบว่า

ร้อยละ 86.38 มีความต้องการรับการฉีดวัคซีนป้องกัน 

โควิด  19 โดยเป็นกลุ่ มที่ ยั ง ไม่ เคยได้ฉีด เข็มที่  1  

ร้อยละ 9.16 ยังไม่เคยได้ฉีดเข็มที่ 2 ร้อยละ10.76 และ 

ยังไม่เคยได้ฉีดเข็มที่ 3 ร้อยละ 53.19 ชนิดของวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ที่เคยได้รับและปัจจัยที่มีผลตอ่

ความเต็มใจยอมรับวัคซีนโควิด-19 กรณีเข็มที่ 1 และ

กรณีกระตุ้นซ้ า (เข็ม 2 ขึ้นไป) ได้แก่ 1) ความตั้งใจฉีด

วัคซีนป้องกันโรคโควิด19 2) ความมั่นใจในประสิทธิภาพ

ของวัคซีน 19 3) ทัศนคติต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 

4) เข็มที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 5) อายุ 6) เขตที่อยู่อาศัย 

7) ประวัติการเคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 8) การเป็น

บุคลากรทางการแพทย์ และ 9) รายได้ 

เช่นเดียวกับสถานการณ์การฉีดวัคซีนในกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ในอ าเภอเมืองสงขลา พบว่าตั้งแต่เริ่มมีการฉีด

วัคซีนจนถึงเดือนมีนาคม 2565 ผู้สูงอายุได้รับวัคซีนเข็ม 

3 เพียงร้อยละ 44.889 จากเป้าหมายร้อยละ 70 ซึ่งต่ า

กว่าเป้าหมายที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีหลาย ๆ 
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สาเหตุที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่ได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย 

ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุ

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันจะเกิดประโยชน์

ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการรณรงค์

การฉีดวัคซีนและจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้สูงอายุและบริบทพื้นที่ต่อไป 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

วิธีกำรศึกษำ ระเบียบวิธีวิจัย 

 นิยำมศัพท ์(Definition of terms) : 

  1.สภาวะทางสุขภาพ หมายถึง สุขภาพทางด้าน

ร่างกายของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สุขภาพแข็งแรง คือ

การที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจ าตัวหรือมีโรคประจ าตัว

โรคใดโรคหนึ่งแต่สามารถควบคุมได้ ไม่เกิดปัญหาต่อ

การด าเนินชีวิตประจ าวัน และสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง 

คือการที่ผู้สูงอายุอาจมีโรคประจ าตัวโรคใดโรคหนึ่ง ท า

ให้ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการด าเนินวิตประจ าวัน 

2.ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ประกอบด้วย

ไม่มีความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้สูงอายุปฏิบัติตนในการ

ป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามยั 

ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เป็นต้น 

ในขณะที่มีความเสี่ยง หมายถึง การที่ผู้สูงอายุไม่ปฏิบัติ

ตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 เช่น ไม่ชอบใส่

หน้ากาก ไม่ชอบล้างมือ ชอบไปที่ชุมชน เป็นต้น 

3.ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคโควิด-19 หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีอาการ

วิงเวียน หน้ามืด หรือจะเป็นลม นอนไม่หลับ ร่างกาย

อ่อนแอ/ตัวแข็ง รับประทานอาหารไม่ได้ เมื่อได้รับข้อมูล

หรือได้ยินเก่ียวกับโรคโควิด 19 

4.ความกลัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 หมายถึง การที่ผู้สูงอายุรู้สึกกลัวว่าจะติด

เชื้อหรือตาย ท าให้มีอาการอึดอัดไม่สบายใจ มีอาการมือ

เย็น กังวล กระวนกระวาย เป็นต้น 

5.การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน หมายถึงการที่

ผู้สูงอายุรับรู้ว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของ

โรคโควิด 19 ท าให้รู้สึกสบายใจ สามารถใช้ชีวิตให้ปกติ 

และช่วยลดความวิตกกังวล 

  6.การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด19 หมายถึง  

การที่ผู้สูงอายุรับรู้ว่าโรคโควิด 19 มีอันตรายถึงชีวิต อาจ

ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง และติดต่อกันได้ง่าย 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย (Materials and methods) : 

  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง เก็บข้อมูล
การฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จ านวน 260 คน ใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
วิจัยที่ใช้วิจัยคือแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความ
วิตกกังวล ความกลัวต่อโรคโควิด 19 การรับรู้ประโยชน์
ของวัคซีน และความรุนแรงของโรคโควิด 19 ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติถดถอย
พหุคูณโลจิสติก การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิง
วิเคราะห์ภาคตัดขวาง (Analytic cross-sectional study) 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง : 

  ประชากรได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวังสงขลา ที่มีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวนทั้งสิน้ 

24,080 คน  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย Objectives 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้น

ไป อาศัยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Thorndike10 โดย n = 10k + 

50 จากตัวแปรอิสระ 21 ตัวแปร (รวมตัวแปรความ

ต้องการและการยินยอมจากบุคคลในครอบครัว) ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 260 คน ใช้วิธีสุ่มแบบชั้นภูมิแบ่งตาม

ต าบล 6 ต าบล ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาได้แก่ เขา

รูปช้าง เกาะแต้ว พะวง ทุ่งหวัง เกาะยอ และบ่อยาง 

จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่ายจากประชากรในแต่ละต าบล  

ดังตาราง 1 

ก ำหนดเกณฑ์กำรคัดเข้ำ (Inclusion criteria) : 

ประชาชนที่อาศัยในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  

ก ำหนดเกณฑ์กำรตัดออก (Exclusion criteria) : 

1 .  ผู้ ที่ มี ป ระวัติ การรั กษาโรควิ ต กกั งวล  

โรคซึมเศร้าจิตเภท โรคติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด 

2. ผู้ที่ขอถอนตัวการเข้าร่วมโครงการวิจัยใน 

ทุกระยะ 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย : 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามถาม

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานะภาพ 

การศึกษา อาชีพ การมีโรคประจ าตัว สิทธิการรักษา 

การพักอาศัย ความต้องการฉีดวัคซีน การเดินทางไป

ต่างจังหวัดของคนในครอบครัว ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

โควิด 19 สภาวะทางการเงิน ประวัติการรับวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ ประวัติการติดเชื้อโควิด 19 ของคนใน

ครอบครัว การสัมผัสกลุ่มเสี่ยง บุคคลที่เชิญชวน การ

ยินยอมของคนในครอบครัว ความต้องการฉีดวัคซีน 

และการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) รวม 19 ข้อโดย

ลักษณะค าตอบให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความวิตกกังวลต่อ

โรคโควิด 19 (COVID Anxiety scale : CAS) เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อโรคโควิด 19  

ที่สร้างและพัฒนาโดย Lee et al11 แปลเป็นภาษาไทย

โดย อัจฉรา ค ามะทิตย์ แบบสอบถามเป็นการสอบถาม

ภาวะวิตกกังวลที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่

ผ่านมา จ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบประเมิน

ค่า 5 ระดับ จาก 5 คะแนน หมายถึง มีอาการเกือบทุก

วันใน 2 สัปดาห์ ถึง 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีอาการเลย  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมินความกลัวต่อโรค 

โ ค วิ ด  19 (Fear of COVID-19 scale : FCV-19S)  

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความกลัวต่อโรคโควิด 19 ที่

สร้างและพัฒนาโดย Ahorsu et al12 แปลเป็นภาษาไทย

โดย ภัทราภรณ์  ทุ่งปันค า และคณะ จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของ

วัคซีนจ านวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เองถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

โควิด 19  

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามการรับรู้รุนแรงของโรค

โควิด 19 จ านวน 5 ข้อ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นเองถามเก่ียวกับความรุนแรงของโรคโควิด 19  

โดยแบบสอบถามที่ 3 – 5 ลักษณะค าตอบเป็น

แบบประเมินค่า 5 ระดับ ให้คะแนนจาก 5 หมายถึง 

เห็นด้วยมากที่สุด ถึง 1 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยน้อย

ที่สุดทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติ Logistic Regression Analysis จึงใช้แปลผลจาก

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย13 ดังนี้ 

  คะแนนมากกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง มีความวิตก

กังวล ความกลัว การรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน และการ

รับรู้รุนแรงของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับสูง 



6 
 

คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย หมายถึง 

มีความวิตกกังวล ความกลัว การรับรู้ประโยชน์ของ

วัคซีน และการรับรู้รุนแรงของโรคโควิด 19 อยู่ในระดับ

ต่ า  โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ความวิตกกังวลต่อโรคโควิด 19 

5-8 คะแนน    มีความวิตกกังวลต่อโรคโควิด 19  

   ในระดับต่ า 

7-21 คะแนน ความกลัวต่อโรคโควิด 19 ในระดับ ต่ า 

5-22 คะแนน มี ก า ร รั บ รู้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง วัคซีน 

                    ในระดับต่ า 

23-25 คะแนน หมายถึง มีการรับรู้ประโยชน์ของ    

                   วัคซีน ในระดับสู งการรับรู้ ความ   

                  รุนแรง  ของโรคโควิด 19 

5-22 คะแนน       หมายถึง การรับรู้ความรุนแรงของ 

              โรคโควิด 19 ในระดับต่ า 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ : 

แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน 

ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพ 1 คน แพทย์  1 คน และ

นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 

และน าไปทดลองกับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ขอ งครอนบาค  ( Cronbach’ s Alpha Coefficient)  

ของแบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์เท่ากับ 0.855 และ 

แบบสอบถามรุนแรงของโรคเท่ากับ 0.772                    

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล : 

1. หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ลักษณะของ

แบบสอบถามและวิธีการเก็บข้อมูลให้แก่ผู้ช่วยวิจัย 

2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลระหว่าง

เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565 

  3. ผู้ วิจัยจัดท าเอกสารชี้แจงรายละเอียด

เก่ียวกับการวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย   

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และขอความยินยอมจาก

กลุ่มตัวอย่าง 

4. ผู้วิจัยและผู้ช่วยสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจล

แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนและหลังการเก็บข้อมูล เว้น

ระยะห่างในการสัมภาษณ์หรือพบปะพูดคุย ตลอดจนใช้

เวลาในการเก็บข้อมูลให้เร็วที่สุดเพื่อพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม

ตัวอย่างไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคจากการเก็บข้อมูล 

5. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของการตอบซึ่งมีผู้ตอบ จ านวน 260 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 100 และรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ แปลผล 

และสรุปผลการศึกษาต่อไป 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล : 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 

  2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีด

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของ

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาด้วยการ

วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทีละตัวแปร 

(Bivariate Analysis) ด้วยสถิติถดถอยโลจิสติกอย่างง่าย

(Simple Logistic Regression Analysis) และพิจารณา 

จริยธรรมวิจัย : 

การวิจัยนี้ ได้รับการพิจารณาประเด็นจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ SKH IRB 2022-

MD-IN3-1034 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565  



7 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.1 มีอายุเฉลี่ย 

69.37 ปี (SD=7.13) อายุต่ าสุด 60 ปี อายุสูงสุด 90 ปี 

โดยอายุอยู่ในช่วง 60-70 ปีร้อยละ 63.5 สถานภาพคู่

ร้อยละ 65.8 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 

57.7 ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้าง/ประกอบอาชีพ

ส่วนตัวร้อยละ 43.1 มีโรคประจ าตัวเช่น เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงร้อยละ 69.2 สิทธิการรักษาพยาบาล

เป็นบัตรทองร้อยละ 58.8 และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

(เข็ม 3) รอ้ยละ 49.2 

จากการวิเคราะห์อย่างหยาบทีละปัจจัยพบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

โควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ สิทธิการรักษาพยาบาล ภาวะ

สุขภาพ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 สภาวะทาง

การเงิน ประวัติคนในครอบครัวติดโควิด-19 การสัมผัส

กลุ่มเสี่ยง บุคคลที่เชิญชวนให้ฉีดวัคซีน ความกลัวต่อโรค

โควิด 19  

และการรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (P-vale < 0.05)  (ตาราง 2)และเมื่อวิเคราะห์แบบ

พหุตัวแปร พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพแข็งแรงมี

โอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 

2.94 เท่า (ORadj=2.94, 95%CI: 1.46-9.95) เมื่อเทียบ

กับผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง ผู้สูงอายุที่ไม่มี

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 มีโอกาสฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) 3.80 เท่า 

(ORadj=3.80, 95%CI: 1.72-8.41) เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ

ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 และผู้สูงอายุที่มี

ความกลัวต่อโรคโควิด 19 ระดับสูงมีโอกาสฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ถึง 9.22 เท่า 

(ORadj=9.22, 95%CI : 4.96-17.14) เมื่อเทียบกับ

ผู้สูงอายุที่มีความกลัวต่อโรคโควิดระดับต่ า  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P-vale < 0.01)  (ตาราง 3) ตามล าดับ

 

ตำรำง 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ต ำบล ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
เขารูปช้าง 6,707 72 
เกาะแต้ว 1,771 20 
พะวง 4,014 44 
ทุ่งหวัง 2,228 24 
เกาะยอ 808 8 
บ่อยาง 8,552 92 

รวม 24,080 260 

 

 

 

ผลกำรวิจัย (Results) 
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ตำรำง 2 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3)  

ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบบทีละปัจจัย 

ตัวแปร 
วัคซีนกระตุ้น 
ครบ  3 เข็ม 

วัคซีนกระตุ้น 
ไม่ครบ  3 เข็ม OR 

 
95% CI p-value 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ       0.025 

หญิง  72 43.9 92 56.1 Ref    
ชาย 56 58.3 40 41.7 1.79 1.07-2.98  

อำยุ (ปี)       0.874 
60 – 70 ปี  80 48.5 85 51.5 Ref   
71 – 80 ปี 35 49.3 36 50.7 1.03 0.59-1.80  
มากกว่า 80 ปี ขึ้นไป 13 54.2 11 45.8 1.25 0.53-2.96  

สถำนภำพ       0.041 
โสด/หม้าย 16 51.6 15 48.4 Ref   
คู ่ 92 53.8 79 46.2 1.09 0.51-2.35  
หม้าย/หย่า/แยก 20 34.5 38 65.5 0.49 0.20-1.20  

กำรศึกษำ       0.224 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 69 46.0 81 54.0 Ref   
ปริญญาตรีขึ้นไป 59 53.6 51 46.4 1.36 0.83-2.22  

อำชีพ       0.027 
ไม่ได้ท างาน 46 41.1 66 53.2 Ref   
ข้าราชการบ านาญ/ลูกจ้างบ านาญ 60 59.4 41 40.6 2.10 1.21-3.63  

     ค้าขาย/รับจ้าง/ประกอบอาชีพส่วนตัว 22 46.8 25 53.2 1.26 0.64-2.51  
กำรมีโรคประจ ำตัวเร้ือรัง       0.216 

มี 84 46.7 96 53.3 Ref   
ไม่มี 44 55.0 36 45.0 1.40 0.82-2.37  

สิทธิกำรรักษำพยำบำล       0.029 
บัตรทอง 44 41.1 63 58.9 Ref   
เบิกได/้จ่ายตรง/ประกันสังคม/    

     ประกันชีวิต 
84 54.9 69 45.1 1.74 1.06-2.87  

ภำวะสุขภำพ       0.012 
ไม่ค่อยแข็งแรง 24 35.8 43 64.2 Ref    
แข็งแรง 104 53.9 89 46.1 2.09 1.18-3.18  
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ตัวแปร 
วัคซีนกระตุ้น 
ครบ  3 เข็ม 

วัคซีนกระตุ้น 
ไม่ครบ  3 เข็ม OR 

 
95% CI p-value 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
กำรพักอำศัยกับผู้อื่น       0.548 

อยู่คนเดียว 9 47.4 10 52.6 Ref   
อยู่กับคู่สมรส 60 53.1 53 46.9 1.26 0.47-3.33  
อยู่กับลูกหลาน/ญาติ 59 46.1 69 53.9 0.95 0.36-2.49  

กำรเดินทำงไปต่ำงจังหวัดของคนใน
ครอบครัว 

      0.069 

ไม่มี 111 51.9 103 48.1 Ref   
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 17 37.0 29 63.0 0.54 0.28-1.05  

ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโควิด 19       <.001 
มี (ไม่สวม mask ไม่ล้างมือ ไปที่ชุมชน) 11 17.7 51 82.3 Ref   
ไม่มี 117 59.1 81 40.9 6.70 3.30-13.63  

สภำวะทำงกำรเงิน       0.001 
เงินรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 17 28.8 42 71.2 Ref   
เงินรายได้มากกว่ารายจ่าย 75 59.5 51 40.5 3.66 1.87-7.07  
เงินรายได้เท่ากับรายจ่าย 36 48.0 39 52.0 2.28 1.11-4.70  

ประวัติกำรรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่       0.073 
ไม่เคยได้รับ 44 48.9 46 51.1 Ref   
ได้รับไม่สม่ าเสมอ 36 40.9 51 59.1 0.72 0.40-1.31  
ได้รับสม่ าเสมอ 48 58.5 34 41.5 1.48 0.81-2.70  

ประวัติคนในครอบครัวติดโควิด-19       <.001 
มีคนในครอบครัวติดโควิด-19 18 29.0 44 71.0 Ref   
ไม่มีคนในครอบครัวติดโควิด-19 110 55.6 88 44.4 3.06 1.65-5.66  

กำรสัมผัสกลุ่มเสี่ยง       <.001 
มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยงเป็นประจ า 12 19.7 49 80.3 Ref   
ไม่มีโอกาสสัมผัสกลุ่มเสี่ยง 116 58.3 83 41.7 5.71 2.86-11.39  

บุคคลที่เชิญชวนให้ฉีดวัคซีน       <.001 
บุคลากรทางการแพทย ์ 6 13.6 38 86.4 Ref   
ตัวเอง 72 56.7 55 43.3 8.29 3.28-21.01  
ลูกหลาน/ญาติ/เพื่อน 50 56.2 39 43.8 8.21 3.12-21.15  

ควำมวิตกกังวลต่อโรคโควิด 19       0.125 
ระดับต่ า (5-8 คะแนน) 87 46.3 101 53.7 Ref   
ระดับสูง (9-25 คะแนน) 41 56.9 31 43.1 1.53 0.89-2.65  
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ตัวแปร 
วัคซีนกระตุ้น 
ครบ  3 เข็ม 

วัคซีนกระตุ้น 
ไม่ครบ  3 เข็ม OR 

 
95% CI p-value 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ควำมกลัวต่อโรคโควิด 19       <.001 

ระดับต่ า (7-21 คะแนน) 31 23.3 102 76.7 Ref   
ระดับสูง (22-35 คะแนน) 97 76.4 30 23.6 10.64 5.99-18.83  

กำรรับรู้ประโยชน์ของวัคซีน       0.046 
ระดับต่ า (5-22 คะแนน) 52 42.6 70 57.4 Ref   
ระดับสูง (23-25 คะแนน) 76 55.1 62 44.9 1.65 1.01-2.70  

กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคโควิด 19       0.220 
ระดับต่ า (5-22 คะแนน) 65 53.3 57 46.7 Ref   
ระดับสูง (23-25 คะแนน) 63 45.7 75 54.3 0.74 0.45-1.20  

 

ตำรำง 3 การวิเคราะห์พหุตัวแปรที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุ 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

ปัจจัย Crude OR 
(95%CI) 

Adjusted OR (95%CI) p-value 

ภำวะสุขภำพ   0.003 
ไม่ค่อยแข็งแรง Ref Ref  
แข็งแรง 2.09 (1.18-3.18) 2.94 (1.46-9.59)  

ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโควิด 19   0.001 
มี (ไม่สวม mask ไมล่้างมือ ไปที่ชุมชน) Ref Ref  
ไม่ม ี 6.70 (3.30-13.63) 3.80 (1.72-8.41)  

ควำมกลัวต่อโรคโควิด 19   <.001 
ระดับต่ า (7-21 คะแนน) Ref Ref  
ระดับสูง (22-35 คะแนน) 10.64(5.99-18.83) 9.22 (4.96-17.14)  
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   ภาวะสุขภาพมีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

โควิด 19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา โดยผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพ

แข็งแรงมีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม

กระตุ้น (เข็ม 3) 2.94 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

สุขภาพไม่แข็ งแรง  สอดคล้องกับการศึกษาของ  

นภชา  สิงห์วีรธรรม และคณะ8 Robinson et al6 และ 

Troiano & Nardi7 พ บ ว่ า วั ย ผู้ ใ หญ่ แ ล ะผู้ สู ง อ า ยุ 

มีแนวโน้มตั้งใจรับวัคซีนโรคโควิด 19 มากกว่าวัยอ่ืน 

ทั้งนี้จากการศึกษาของ ปิยนุช ปฏิภาณวัตร14 (2565) 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

พบว่าอายุที่ เพิ่มขึ้นทุก 10 ปีจะมีความเสี่ยงในการ

เสียชีวิต เพิ่มขึ้น 2.2 เท่าและ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มี

ความเสี่ยงในการเสียชีวิต 4.4 เท่า ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุ

เป็นวัยที่ เปราะบางเมื่ อมีอายุมากขึ้นท า ใ ห้มี โ รค

ประจ าตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรค

ปอดเรื้อรังโรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

โรคมะเร็ง15,16 (ธนวัฒน์ รวมสุก และคณะ , 2565; 

UNFPA Thailand, 2022)  มากขึ้นเช่นกันจึงท าให้เสี่ยง

ต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มที่มีร่างกาย

แข็งแรง ประกอบกับกลุ่ มที่ มีอายุมากและ มี โ รค

ประจ าตัวกลัวต่อผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนจึงไม่

ยอมรับการฉีดวัคซีน ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีร่างกาย

แข็งแรงมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) มากกว่ากลุ่ม

ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง 

 

 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อโควิด 19 มีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม

กระตุ้น (เข็ม 3) 3.80 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มี

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุ

ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 เป็นบุคคลที่มี

พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  

การฉีดวัคซีนถือเป็นพฤติกรรมการอย่างหนึ่ง ในขณะที่

กลุ่มที่มีมีความเสี่ยงสูงเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการป้องกัน

น้อย รวมทั้งการฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับการมีความ

รอบรู้ทางด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด 1915  

ที่พบว่าผู้สูงอายุมีความรอบรู้อยู่ในระดับดีเปรียบเทียบ

กับบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีประวัติ

การเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 จากมีความตั้งใจรับ

วัคซีนมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีสมาชิกเสี่ยงต่อการติดโรค
4 รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 

19 และมีภาวะ เสี่ ย งต่อการติด เชื้ อ โรคโควิ ด  19  

ของตนเอง จะมีความตั้งใจในการรับวัคซีนมากกว่าคนที่

ไม่เสี่ยง4,6,7 ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง

ต่อการติดเชื้อโควิด 19 ได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน

ตัวเอง และเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันร่วมด้วย 

 นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุที่มีความกลัวต่อโรค

โควิด 19 ระดับสูงมีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ถึง 9.22 เท่า เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ

ที่มีความกลัวต่อโรคโควิดระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องจากความ

กลัวจะท าให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองมาก

ขึ้น มีความพยายามที่จะหาวิธีป้องกันตนเอง วัคซีนจึง

เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้ จึงท าให้เข้ารับการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มากขึ้น สอดคล้องกับ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจยอมรับวัคซีน 

อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) 
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โควิด-19 กรณีเข็มที่ 1 และกรณีกระตุ้นซ้ า (เข็ม 2 ขึ้นไป) 

พบว่า ความกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้ อ COVID-19  

การรับรู้ความรุนแรงของโรค  โอกาสและแนวโน้มของ

การติดเชื้อ ความปลอดภัยของวัคซีน  การได้รับ

ผลข้างเคียงภายหลังจากการฉีดวัคซีน5,6,7,8 มีผลต่อการ

ฉีดวัคซีน รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เข้ารับวัคซีนโควิด19 และข้อกังวลในบุคลากรทาง

การแพทย์ พบว่าความวิตกกังวลในผลข้างเคียงของ

วัคซีนจะมีผลต่อการรับวัคซีนโควิด 19 เช่นกัน17 

  ปัจจัยที่มีผลต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 

19 เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ของผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลาได้แก่ ภาวะสุขภาพ ความเสี่ยงต่อการติด

เชื้อโควิด 19 และความกลัวต่อโรคโควิด 19 ดังนั้นควรมี

การรณรงค์การให้ความรู้ที่เข้าถึงผู้สูงอายุที่หลากหลาย

ช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่

มีปัญหาสุขภาพร่างกาย รวมทั้งมีการกระตุ้นให้กลุ่มนี้

ได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมและเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย 

 

กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ : 

ควรมีการรณรงค์การให้ความรู้ที่เข้าถึงผู้สูงอายุ

ที่หลากหลายช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้น ระดับความ

ต้องการและความพร้อมของผู้สูงอายุในการได้รับวัคซีน 

โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายและ

กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด 19 ควรมี

กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการให้ความรู้ในเรื่อง

การป้องกันตัวเองให้ถูกวิธี รวมทั้งมีการกระตุ้นให้กลุ่มนี้

ได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมและเข้าถึงวัคซีนได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป : 

ควรมีการศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการ

ติดตามกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็ม

กระตุ้น (เข็ม 3) รวมถึงวัคซีนประจ าปีอ่ืนๆส าหรับ

ผู้สูงอายุ เพื่อจะช่วยในการจัดรณรงค์ในกลุ่มผู้สูงอายุใน

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกรณีโรคอุบัติใหม่ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusions) 
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