
ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงเพศชาย

จ านวนเท่ากนั อายุเฉล่ีย 42.31 ปี S.D. = 16.94 ปี  ส่วน

ใหญ่สมรส ร้อยละ 58.1 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,061 บาท 

S.D. = 8469.31 บาท ส่วนใหญ่จบประถมศึกษา ร้อยละ 

44.3 อาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.9 ส่วน

ใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว 2 ช้ัน และอากาศ

ถ่ายเทสะดวก ร้อยละ 61.7 และร้อยละ 98.5 ตามล าดับ 

ด้านความรอบรู้ ด้านสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี 2564  

ประชาชนร้อยละ33.4 (205 คน)   มีระดับความรอบรู้ทาง

สุขภาพเพียงต่อการป้องกันควบคุมวัณโรค  ร้อยละ66.6 

(409 คน)  มีระดับความรอบรู้ทางสุขภาพไม่เพียงพอต่อ

การป้องกันควบคุมวัณโรค องค์ประกอบที่มีระดับความ

รอบรู้ทางสุขภาพเพียงพอต่อการป้องกันวัณโรค เรียงล าดับ

จากต ่าสุดดังนี้  ด้านการรู้ เท่าทันสื่อ ร้อยละ 15.8   ด้าน

ทักษะการสื่ อสาร ร้อยละ 35.7 ด้านการเข้าถึงข้อมูล

สุขภาพอและบริการสุขภาพ ร้อยละ 37.5 ด้านการจัดการ

ตนเอง ร้อยละ48.2 ทักษะการตัดสินใจร้อยละ 61.7 และ

ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 78.7

วัตถุประสงค์

ผลการศึกษา

ชื่อผลงาน ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องพฤติกรรมการป้องกันวัณโรค
ของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปี 2564

ชื่อผู้วิจัย นางดวงใจ  ไทยวงษ์ นส.รัชนีกร กุญแจทอง นางประวีณา สัชชาพงษ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงด้านการวิจัย 
ส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

บทน า

เพ่ือวัดระดับความรอบรู้ ด้านสขุภาพเร่ืองพฤติกรรม

การป้องกันวัณโรคของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ปี

2564   

องค์การอนามัยโลกให้วัณโรคเป็นภาวะฉุกเฉิน

สากลโลก ไทยเป็น 1ใน14 ประเทศที่มีภาระจากปัญหา

วัณโรคสงูของโลก  ปี 2563 ประเทศไทย รวมทั้งจังหวัด

ขอนแก่น  ไม่บรรลุเป้าหมายที่จะลดอุบัติการณ์วัณโรคให้

เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่ อสิ้ นปี 2564 เหตุ

ผู้ ป่วยรับรักษาล่า ช้า จากซ้ือยากินเอง มีความรู้ ต ่ า  

สะท้อนว่าความรอบรู้ ด้านวัณโรคไม่เพียงพอ ข้อมูลความ

รอบรู้ เกี่ยวกบัวัณโรคไม่ครอบคลุมทุกประเดน็ จึงเป็นที่มา

ของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี

ควรมีการส่งเสริมและเร่งรัดการสร้างเสริมความ

รอบรู้ ด้านสุขภาพในองค์ประกอบด้านการรู้ เท่าทันสื่อ 

ด้านทกัษะการสื่อสาร  ด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอและ

บริการสุขภาพ  ด้านการจัดการตนเอง  และควรมี

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพในแต่

ละองค์ประกอบ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนา

ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ ด้วยตนเอง อันจะส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมายการลดอบุัติการณ์วัณโรคต่อไป

.........................

วิธีด าเนินการวิจัย

สรุปและอภิปรายผล

ข้อเสนอแนะ

1.รูปแบบการวิจยั - การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)

2.ประชากรศึกษา – ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดขอนแก่น

3.ระยะเวลาด าเนินการ - เดือนกนัยายน- ตุลาคม 2564 

4. ขั้นตอนการศึกษา   - 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) สุ่มตัวอย่าง 

สุ่มเลือกอ าเภอที่มีอตัราป่วยสงู และอตัราป่วยต ่า  ประเภทและ 1 อ าเภอ แต่ละ

อ าเภอเลือกต าบลที่มีอตัราป่วยสงู และอตัราป่วยต ่า  ชายหญิง จ านวนเท่าๆ กนั  

4) เกบ็รวบรวมข้อมูล  5) วิเคราะห์ข้อมูลและจ าแนกระดับความรอบรู้ โดยอิง

เกณฑข์อง  Bloom(1971) ที่ร้อยละ 80 ของคะแนนรวม 6 องค์ประกอบ ที่

คะแนน ≥ 120 เป็นกลุ่มที่มคีวามรอบรู้

5. ขนาดตวัอย่าง - ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 614 

คน

6. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย – ใช้แบบวัดความรอบรู้ ด้านสุขภาพเร่ืองวัณ

โรคในประชาชนอายุ 15ปี ขึ้ นไป ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้ นโดยใช้แนวคิดของ 

Nutbeam (2008) จ านวน 34 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้ อหาค่า IOC ทั้ง

ฉบับ = 0.68 ค่าเช่ือมั่น = 0.92  อ านาจจ าแนก 0.31 -0.66  ค่าความ

ยากง่าย 0.6-0.8 ค่า  KR-20  = 0.71  โมเดลมีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์(Chi-Square/df = 1.4, p-value = 0.20, RMSEA = 

0.001, SRMR = 0.02, CFI = 0.99, TLI = 0.99) 

7) การวิเคราะหข์อ้มูล - โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพไม่เพียงพอในการปฏิบัติ

ตนเพ่ือป้องกนัควบคุมวัณโรค  คิดเป็นร้อยละ 66.6 มี

เพียงร้อยละ 33.4 เท่าน้ันที่มีระดับความรอบรู้ ด้าน

สขุภาพที่เพียงพอต่อการป้องกนัควบคุมวัณโรค


