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ข้อมูลบทความ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ ของผู้ ลี้ ภั ย
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัย ตามลักษณะบุคคลในศูนย์พักพิงชั่วคราว
บ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 3) เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรม
ด้านสุขภาพของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 4) เพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนา เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพของศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพฤติกรรม
ด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อ พบว่า 1) ด้านอาหาร ยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่ส่ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 2) ด้านอารมณ์ มีโรคเครียดและโรคซึมเศร้า ทำ�ให้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
3) ด้านออกกำ�ลังกาย ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำ�งาน คือ การออกกำ�ลังกาย จึงไม่นิยมออกกำ�ลังกาย
4) ด้านอโรคยา ยังมีโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อทั่วไปตามฤดูกาล 5) ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เริ่มมีความตระหนักด้านอนามัย สภาพแวดล้อมแออัด ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต และ
6) ด้านอบายมุข มีการดื่มสุรา ส่งผลเสียต่อสุขภาพและเกิดการทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรค จำ�แนกตาม
สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิหลังต่างกัน
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และโรคประจำ�ตัว มีพฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อการเฝ้าระวังโรค ด้านอารมณ์ ด้านออกกำ�ลังกาย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน
ทั้งหมด อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05
3. ผู้ลี้ภัยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของศู
น
ย์
พ
ักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
_
(X=3.64, S.D.=0.54) จำ�แนกรายด้
_ าน พบว่า มีค่าระดับคะแนนอยู_ ่ในระดับมากมี 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (X_=3.66, S.D.=0.81) ด้านความเชื่อ (X=3.76, S.D.=0.38) และด้าน
การรับรู้ข่าวสารด้านเจตคติ _(X=4.20, S.D.=0.52) ระดับปานกลางมี 2 ด้าน_ ได้แก่ ด้านการรับรู้
ข่าวสารด้านสุขภาพ อยู่ใน (X=3.13, S.D.=0.91) และด้านความตระหนัก (X =3.47, S.D.=0.75)
จากผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรด้านความตระหนัก
ด้านการสนับสนุนทางสังคม ด้านความเชื่อ ด้านการรับรู้ข่าวสารสุขภาพ และด้านเจตคติ สามารถ
ร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมสุขภาพได้ ร้อยละ 55.20
4. แนวทางการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิง เพื่อง่ายต่อ
เจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ลี้ภัยให้มากยิ่งขึ้น และสิ่งสำ�คัญอีกด้านหนึ่ง คือ
การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการ
ควบคุมป้องกันโรค
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Abstract
This research is a mixed- methods research aims to 1) study health behaviors on
communicable disease prevention of refugees at Thamhin shelter, Suanphung, Ratchaburi
2) compare health behaviors on communicable disease prevention of refugees divided
by their individual characteristics, 3) study factors encouraging health behaviors on
communicable disease prevention of refugees, and 4) provide suggestions to enhance
health behaviors on communicable disease prevention of refugees.
1. The health behaviors on communicable disease prevention of refugees are
divided into 6 aspects: 1) consuming behavior, their traditional way of consuming affecting
their health, 2) emotional behavior, the stress and depressive disorder are causes of a suicide,
3) exercising behavior, they believe that working is also a kind of exercises so there is directly
no exercise practice among them, 4) disease, there is seasonal communicable diseases,
5) hygiene and environmental health, they aware the hygiene, the ghetto which may affect
their health and a life quality, 6) a temptation, there is an alcohol drink among refugees
which leads to their health problems, altercation and fray.
2. Comparing their health behaviors on communicable disease prevention divided
by gender, men and women refugees have the different health behaviors on communicable
disease prevention in terms of disease and temptations. Divided by ages, education,
marital status and underlying disease. Those terms can explain that have the different
health behaviors on communicable disease prevention.
3. Refugees’ opinions towards factors encouraging health behaviors on
communicable disease prevention, they believed that all factors encouraging
health
_
behaviors on communicable disease prevention at “a high level” (X =3.64, S.D.=0.54).
Divided by each factor, They believed that the social promotion encouraging
health
_
behaviors on communicable disease prevention at “a high level” (X =3.66, S.D.=0.81),
health information encouraging
health behaviors on communicable disease prevention
_
at “a moderate level” (X =3.13, S.D.=0.91), an attitude information encouraging
health
_
behaviors on communicable disease prevention at “a high level” (X =4.20, S.D.=0.52),
the
_ belief encouraging health behaviors on communicable disease prevention at “a high level”
(X =3.76, S.D.=0.38), and an awareness encouraging
health behaviors on communicable
_
disease prevention at “a moderate level” (X =3.47, S.D.=0.75). Those can explain behaviors
on communicable disease prevention at 55.20 percentages.
4. Suggestions to enhance health behaviors on communicable disease prevention
of refugees are: the language proficiency improvement of officers in the field is needed in
order to work with refugees effectively, health promotion campaign and training to refugees
are required, and a training course for the officers in the field is recommended.

บทนำ�
ผู้ลี้ภัย หมายถึง ผู้อพยพจากสงคราม รวมถึงผลกระทบ
จากสงคราม เป็นชาวบ้านที่ตกอยู่ท่ามกลางการสู้รบระหว่าง
กองทัพรัฐบาลทหารพม่ากับกองกำ�ลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อย
และได้หลบหนีเข้ามาลีภ้ ยั อยูใ่ นประเทศไทย ผูล้ ภี้ ยั กลุม่ นีย้ งั รวมถึง

กลุ่มบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติหรือ POC (Person of Concern) ซึง่ เป็นผูล้ ภี้ ยั
การเมืองโดยตรง เป็นคนที่ดำ�เนินกิจกรรมทางการเมืองหรือ
ทางการทหาร เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า และได้หนีจากภัย
การประหั ต ประหารเข้ า มาลี้ ภั ย ในประเทศไทยในศู น ย์พักพิง
ชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน ซึง่ เป็นผูล้ ภี้ ยั ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป สามารถ
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แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหินฯ
ณัฐพล วันตา

อ่านออกเขียนได้
รายงานเมื่อเดือนตุลาคม 2550 มีผู้ลี้ภัยจากประเทศ
พม่าอย่างน้อย 130,948 คน (เป็นชายจำ�นวน 64,147 คน หญิง
66,801 คน) อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีพ่ กั พิง 9 แห่งตามชายแดนไทย-พม่า
ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 แห่ง เป็นค่ายผู้ลี้ภัย
ชาวคะเรนนี จั ง หวั ด ตาก 3 แห่ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และ
จังหวัดราชบุรี จังหวัดละ 1 แห่ง เป็นค่ายผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง
(คณะกรรมการต่างประเทศวุฒิสภา, 2553)
เนือ่ งจากพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน มีเนือ้ ที่ 40 ไร่เศษ
ซึ่งตามมาตรฐานของสำ�นักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ
(2553) (45 ตร.ม./คน) ควรเป็นพื้นที่ซึ่งใช้สำ�หรับรองรับผู้หนีภัย
จากการสู้รบได้ประมาณ 2,000 คน แต่พื้นที่พักพิงชั่วคราว
บ้านถํา้ หิน มีผหู้ นีภยั จากการสูร้ บพักอาศัยจำ�นวนมากถึง 8,000 คน
ทำ�ให้เกิดสภาพแออัด ก่อให้เกิดปัญหาโรคติดต่อระบาดขึน้ ในพืน้ ที่
พักพิงชัว่ คราว ซึง่ ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน
ได้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเท้าช้าง โรคกาฬหลังแอ่น โรคไข้เลือดออก
โรคไทฟอยด์ เป็นต้น
ชุ ม ชนผู้ ลี้ ภั ย ส่ ว นใหญ่ ม าจากครอบครั ว และชุ ม ชน
ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีแบบแผนชีวิตที่เรียบง่าย
และมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อที่เป็นกรอบ ซึ่งเกี่ยวเนื่องและ
สัมพันธ์กับการดำ�รงชีวิตในชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพ เช่น
ผูห้ ญิงทีค่ ลอดลูกใหม่จะต้องกินอาหารเฉพาะข้าวต้มกับเกลือและ
เกลือนัน้ ก็ตอ้ งคัว่ ให้สกุ ก่อน ไม่สามารถกินเนือ้ และผักได้ หลังจาก
นั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จึงสามารถกินแกงหัวปลีเพื่อเพิ่มนํ้านม
ความเชื่อที่ว่าคนที่สั่นพูดไม่เป็นภาษา ไม่มีสติ คือ คนที่ถูกผีเข้า
วิธีที่จะทำ�ให้หายจากอาการนั้น คือ การเลี้ยงผีโดยผู้อาวุโสใน
ครอบครัวหรือหมอผี แต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่จะเกิดจาก
อาการไข้ข้ึนสูง เนื่องจากไข้มาลาเรีย ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มยังมี
ความเชื่อที่ว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้แขน/ขาหักไม่ต้อง
ไปหาหมอ แต่สามารถรักษาให้หายโดยให้หมอผีช่วยเป่ารักษา
รวมถึงใช้สมุนไพร และนำ�นํ้าศักดิ์สิทธิ์จากหมอผีไปรับประทาน
ก็จะหายจากการบาดเจ็บนั้น เมื่อผู้ลี้ภัยสงครามเหล่านี้เข้ามาตั้ง
ชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งมีพื้นที่จำ�กัดและมีการสนับสนุน
ทางด้านโภชนาการที่จำ�กัดเช่นกัน รวมไปถึงการยึดถือประเพณี
ดั่งเดิม การขาดองค์ความรู้ในด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และ
ยังรวมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมนำ�มา
ซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้ลี้ภัย จากข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ลี้ภัย
ชาวกะเหรี่ยง พบว่า ผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ
มากมาย เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด โรคผิวหนัง

โรคอุ จ จาระร่ ว ง โรคฉี่ ห นู โรคตาเป็ น ต้ อ กระจกหรื อ ต้ อ หิ น
โรคฟันผุ โรคมะเร็ง โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรควัณโรค โรคมาลาเรีย
และโรคเท้าช้าง ซึ่งถือได้ว่า เป็นโรคประจำ�ถิ่นของพื้นที่รอยต่อ
ชายแดนไทย- พม่า (แอนดรูยะวัน, 2551)
จากโรคต่างๆ แอนดรูยะวัน (2551) ได้วิจัยโรคติดต่อ
ที่ สำ�คั ญ 5 อั น ดั บ แรกที่ ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ้ า นใหม่ ใ นสอย
ดังต่อไปนี้ คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน มีทั้งหมด
ร้อยละ 33 เช่น โรคหวัด ที่เกิดเนื่องจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ เช่ น เมื่ อ ร่ า งกายไม่ แข็ ง แรงย่ อ มส่ ง ผลให้ เจ็บ ป่วย
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง มีทั้งหมดร้อยละ 32
เช่น โรคปอดบวม ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม
และเมื่อร่างกายอ่อนแอ แบคทีเรียดังกล่าวก็จะเข้ามาในร่างกาย
ซึ่งมีผลให้เกิดการเจ็บป่วย โรคผิวหนัง มีทั้งหมดร้อยละ 17 เช่น
โรคกลาก ซึ่งเกิดจากการไม่รักษาสุขอนามัย ยกตัวอย่างเช่น
ไม่อาบนํ้า โรคอุจจาระร่วง มีทั้งหมดร้อยละ 14 ซึ่งเกิดจากการ
บริโภคที่ไม่สะอาดและโรคพยาธิ มีทั้งหมดร้อยละ 4 ซึ่งอาจเกิด
จากการไม่สวมรองเท้าหรือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด
การเฝ้าระวังโรคเป็นแนวคิดในการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรคระบาดจากผู้ลี้ภัยที่ได้เข้ามาในศูนย์พักพิงชั่วคราว
บ้ า นถํ้ า หิ น ที่ ส ามารถระบาดไปสู่ ชุ มชนไทยบริ เวณใกล้เคียง
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขตามมา อันเป็น
ภาระให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำ�งานในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวบ้านถํ้าหิน ดังนั้น การเฝ้าระวังเป็นการเตรียมตัวและเฝ้า
ติดตามข้อมูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วยของผูล้ ภี้ ยั อัตราการเกิดโรคของ
คนและสัตว์ รวมทั้งคอยสำ�รวจผู้ที่อพยพเข้ามาใหม่ประจำ�เดือน
และเมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติหรือเกิดการระบาดของโรคสามารถรับมือและ
มีมาตรการในการดำ�เนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องอำ�เภอสวนผึ้ ง ในการควบคุ ม
ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บ ซึง่ เป็นภารกิจทีต่ อ้ งกระทำ�อย่างต่อเนือ่ งและ
ใกล้ชิด อำ�เภอสวนผึ้งต้องเสียกำ�ลังพล ข้าราชการฝ่ายปกครอง
รวมถึงสมาชิก อส. ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยใช้งบประมาณปกติของ
ทหารราชการ เช่นเดียวกับอำ�เภออืน่ ๆ ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ของฝ่ายปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจุบันมีกำ�ลัง
สมาชิก อส. อยู่เพียง 60 นาย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
ในการควบคุมกำ�กับดูแลผู้หนีภัยจากการสู้รบ หรือการลักลอบ
หลบหนีออกจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน เพื่อไปหางานทำ�
การคุมกำ�เนิดยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา
ต้องการเพิ่มจำ�นวนประชากร ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน 4 มีความ
คาดหวังว่าจะได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศที่สามโดยเร็ว
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

แต่ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหินเกิน 1 ปี ทำ�ให้
เกิดความเครียด เพราะไม่ทราบโชคชะตาของตนเองในอนาคต
อั น เนื่ อ งมาจากสภาพความเป็ น อยู่ ที่ แ ออั ด ขาดอิ ส รภาพ
ถูกกักกันในอาณาบริเวณศูนย์ไม่สามารถเดินทางออกนอกบริเวณ
ศูนย์พักพิงได้
ด้วยสาเหตุทกี่ ล่าวมานี้ เรือ่ งของพฤติกรรมด้านสุขภาพ
ของผูล้ ภี้ ยั ชาวกะเหรีย่ งเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ และผูศ้ กึ ษา
วิจัยเคยทำ�งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวบ้านถํ้าหินได้ประสบกับปัญหาอุปสรรคในการทำ�งาน
ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อผู้ลี้ภัยในพื้น ที่พัก พิง เนื่องจากพื้น ที่ พั ก พิ ง
ชั่วคราวบ้านถํ้าหิน ซึ่งมีเนื้อที่ 40 ไร่เศษ ซึ่งตามมาตรฐานของ
สำ�นักข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั สหประชาชาติ (UNHCR) (45 ตร.ม./คน)
ควรเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ ใช้สำ�หรับรองรับผูห้ นีภยั จากการสูร้ บได้ประมาณ
2,000 คน แต่พนื้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน มีผหู้ นีภยั จากการสูร้ บ
พักอาศัยจำ�นวนมาก ทำ�ให้เกิดสภาพแออัด ก่อให้เกิดปัญหาโรค
ติดต่อระบาดขึ้นในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหินได้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเท้าช้าง
โรคกาฬหลังแอ่น โรคไข้เลือดออก โรคไทฟอยด์ เป็นต้น
จากสภาพปัญหาและโรคภัยทีเ่ กิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ทำ�ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของผู้ลี้ภัย ดังนั้น

เมื่อผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ได้ทำ�วิจัยในเรื่องนี้จึงหวังว่า ผลงานวิจัยในเรื่อง
นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาในการจัดการด้านสุขภาพในการ
กำ�หนดนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้าน
ถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพเพือ่ การเฝ้าระวังโรค
ติดต่อของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อของผูล้ ภี้ ยั ตามลักษณะบุคคลในศูนย์พกั พิงชัว่ คราว
บ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
3. เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของผูล้ ภี้ ยั ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน อำ�เภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรี
4. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ตัวแปรอิสระ (Independent variables)
ลักษณะส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- รายได้
- การศึกษา
- โรคประจำ�ตัว
ปัจจัยสนับสนุน
- ความเชื่อ
- ความตระหนัก
- สภาพที่พักอาศัย
- การรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพ
- การสนับสนุนทางสังคม

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
พฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรค ได้แก่
6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกกำ�ลังกาย
อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อม และอบายมุข

แนวทางส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
ของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหินฯ
ณัฐพล วันตา

ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
บ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
เนื้อหาที่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งนี้ได้นำ�เสนอระเบียบ
วิธีวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร
			 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ลี้ภัย
บ้ า นถํ้ า หิ น อำ�เภอสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี รวม 8,039 คน
(ราชิน ทองประกายดาว, 2554)
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง
		
ผู้ ลี้ ภั ย ในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ้ า นถํ้ า หิ น
อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ผูว้ จิ ยั กำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ สู ต รคำ�นวณจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและใช้ วิ ธี สุ่ ม แบบง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรคำ�นวณจากกลุ่ม
ตัวอย่างของ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 สำ�หรับ
ความคลาดเลือ่ นร้อยละ 5 (Yamane 1970, 725) จำ�นวน 381 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษากำ�หนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังต่อไปนี้
		 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่
แบบสอบถามสำ�หรับผู้ลี้ภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน
เนื้อหาสาระอยู่ภายใต้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาแบบสอบถามประกอบด้วยคำ�ถาม 4 ส่วน คือ
		 ส่วนที่ 1 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ ระดับการศึกษา และโรคประจำ�ตัว มีลักษณะเป็นแบบ
สำ�รวจรายการ (Checklist) จำ�นวน 6 ข้อ
		 ส่วนที่ 2 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่มี
ผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ความเชื่อ ความตระหนัก สภาพที่พักอาศัย
และสภาพสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ข่าวสาร เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ
Likert (1967) มีจำ�นวนทั้งหมด 30 ข้อ มี 5 ระดับ ได้แก่
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย

ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
		 ส่วนที่ 3 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อการเฝ้าระวังโรค ประกอบด้วย 6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์
ออกกำ�ลั ง กาย อาโรคยา อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม และอบายมุ ข
เป็ น แบบสอบถามชนิ ด มาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating
Scale) ตามแบบของ Likert (1967) มีจำ�นวนทั้งหมด 39
ข้อ มี 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับ 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ระดับ 2
หมายถึง ไม่เห็นด้วย และ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
		 ส่ ว นที่ 4 ปั ญ หาและอุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพของผู้ ลี้ ภั ย ในศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว
บ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นคำ�ถามปลายเปิด
(Opened End) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
3. วิธีการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ
		 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
เชิงปริมาณ โดยศึกษาจากเอกสารแล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
มาประมวล เพื่ อ สร้ า งแบบสอบถามให้ ต รงตามขอบเขตของ
เนือ้ หาและพัฒนาความเทีย่ งตรงด้านเนือ้ หา (Content validity)
โดยนำ�แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต รวจสอบ
เพือ่ ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence-IOC)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ นำ�ไปยังศูนย์พกั พิง
ชั่วคราวบ้านถํ้าหิน โดยนำ�จดหมายขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มายื่ น ต่ อ ผู้ อำ�นวยการศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ้า น
อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี เพือ่ ให้ผอู้ พยพภายในศูนย์พกั พิงตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ สี มุ่ แบบง่าย (Simple Random Sampling)
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจะ
ทำ�การตรวจสอบแบบสอบถามทุกชุด เพือ่ ให้แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วจะนำ�มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง และนำ�มาประมวล
ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูป จัดทำ�รายงานผลการวิจยั
ตามที่ได้กำ�หนด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการใช้การ
อธิบายผลการวิจัยหาค่าสถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
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และสถิติวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคำ�ถามปลายเปิดด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อของผูล้ ภี้ ยั ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้านถํา้ หิน อำ�เภอ
สวนผึง้ จังหวัดราชบุรี พบว่า พฤติกรรมด้านอาหาร ยังมีวฒ
ั นธรรม
การกินอาหารทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านอารมณ์ มีโรคเครียด
และโรคซึมเศร้า ทำ�ให้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ด้านออกกำ�ลังกาย
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำ�งาน คือ การออกกำ�ลังกาย จึงไม่นิยมออก
กำ�ลังกาย ด้านอโรคยา ยังมีโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อทั่วไป

ตามฤดูกาล ด้านอนามัยและสิง่ แวดล้อม เริม่ มีความตระหนักด้าน
อนามัย สภาพแวดล้อมแออัด ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
และด้านอบายมุข มีการดื่มสุรา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และเกิด
การทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น สิ่งแวดล้อม ความเชื่อและ
สภาพความเป็นอยู่ที่แออัดนั้น ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง โรคเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ เ ป็ น อยู่ โ ดยต้ อ งพึ่ ง พาหลั ก ปั จ จั ย 4 โดยเบื้ อ งต้ น ผู้ ลี้ ภั ย นั้ น
สามารถมีความเป็นอยูแ่ บบยังชีพเท่านัน้ โดยขาดปัจจัยสนับสนุน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี พ ฤติ ก รรมด้ า นสุ ข ภาพให้ พั ฒ นามากยิ่ ง ขึ้ น
อาทิเช่น การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากพฤติกรรม
ด้านสุขภาพทีไ่ ม่เหมาะสม อาทิเช่น การรับประทานอาหาร ภาวะ
สุขอนามัยในครัวเรือน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

_
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคในภาพรวม
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคในภาพรวม
1. ด้านอาหาร
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านออกกำ�ลังกาย
4. ด้านอโรคยา
5. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. ด้านอบายมุข
รวมเฉลี่ย

ค่าสถิติ (n=381)
_
S.D.
X
3.70
3.39
3.10
3.52
3.94
4.35
3.67

จากการวิเคราะห์ตาราง พบว่า พฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื_ ่ อ การเฝ้ า ระวั ง โรคในภาพรวมของผู้ ลี้ ภั ย อยู่ ใ นระดั บ มาก
(X =3.67, S.D.=0.59) เมื่อจำ�แนกรายข้อ_ พบว่า ด้านอบายมุข
สูงสุดมาเป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับมาก (X =3.45, S.D.=0.88)
_
รองลงมา คือ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก (X =3.94,
S.D.=0.50)_และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการออกกำ�ลังกาย อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (X =3.10, S.D.=0.48)
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัย ตามลักษณะบุคคลในศูนย์พักพิง
ชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำ�แนกตาม
สถานภาพและข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า

0.67
0.52
0.48
0.49
0.50
0.88
0.59

ระดับ

ลำ�ดับ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3
5
6
4
2
1
-

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภูมิหลังต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส และโรคประจำ�ตัว มีพฤติกรรม
ด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรค ด้านอารมณ์ ด้านออกกำ�ลังกาย
และด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม แตกต่างกันทัง้ หมด ดังนัน้ พฤติกรรม
ด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัยนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษาความ
เชื่อและด้านอื่นๆ นั้น สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พฤติกรรมเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคนัน้ มีความแตกต่างกันทุกด้าน เพราะพืน้ ฐานและ
วิถีการใช้ชวี ิตโดยการประยุกต์จากทางความเชือ่ ความรู้ และการ
ป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังโรคนั้นแตกต่างกันมาก
3. ปัจจัยสนับสนุนที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
ผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัด
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แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหินฯ
ณัฐพล วันตา

ราชบุรี ผู้ลี้ภัยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่มี
ผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน
อำ�เภอสวนผึ
้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
_
(X =3.64, S.D.=0.54) จำ�แนกรายด้
าน พบว่า ด้านการสนับสนุน
_
ทางสังคม อยู่ในระดับมาก (X =3.66, S.D.=0.81)
ด้านการรับรู้
_
ข่าวสารด้านสุขภาพ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.13, S.D.=0.91)
_
ด้านการรับรู้ข่าวสารด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก (X =4.20,

_
S.D.=0.52) ด้านความเชือ่ อยูใ่ นระดับมาก (X =3.76, S.D.=
_ 0.38)
และด้ า นความตระหนั ก อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (X =3.47,
S.D.=0.75) จากผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธี
Stepwise พบว่า ตัวแปรด้านความตระหนัก ด้านการสนับสนุน
ทางสังคม ด้านความเชื่อ ด้านการรับรู้ข่าวสารสุขภาพ และด้าน
เจตคติ สามารถร่วมกันทำ�นายพฤติกรรมสุขภาพได้ร้อยละ 55.2

สรุปผลการดำ�เนินการวิจัย
ภาพรวมด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัย
ดีขึ้นกว่าเดิมมาก แต่ปัญหาด้านสุขภาพก็ยังมีอยู่บ้าง
เช่น โรคตามฤดูกาล และพฤติกรรมความเชื่อจากวัฒนธรรม
ประเพณีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพที่ผิดๆ
ยังมีอยู่
การบริหารงานด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่
1. บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
2. สามารถป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อภายใน
ศูนย์อพยพได้ในระดับหนึ่ง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ลี้ภัย
2. งบประมาณมีอยู่อย่างจำ�กัด
3. บุคลากรเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
4. ควรส่งเสริมการคุมกำ�เนิดและวางแผนครอบครัว

พฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว
1. อาหาร ยังมีวัฒนธรรมการกินอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เช่น อาหารรสจัด
2. อารมณ์ มีโรคซึมเศร้า ทำ�ให้เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
3. ออกกำ�ลังกาย ส่วนใหญ่เชื่อว่าการทำ�งาน คือ
การออกกำ�ลังกาย จึงไม่นิยมออกกำ�ลังกาย
4. อโรคยา มีโรคภัยไข้เจ็บและโรคติดต่อทั่วไปตามฤดูกาล
5. อนามัยและสิ่งแวดล้อม เริ่มมีความตระหนักด้านอนามัย
สภาพแวดล้อมแออัด ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
6. อบายมุข มีการดื่มสุรา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และเกิดการทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้ง

แนวทางส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อของผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน
1. ควรเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิง
2. ควรจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อพยพให้มากยิ่งขึ้น
3. ควรฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค

แผนภูมิที่ 2 สรุปผลการดำ�เนินการวิจัย
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วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการเพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่อของผู้ลี้ภัย
ในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถํ้าหิน
ตัวแปรทำ�นาย

R

ด้านความตระหนัก
.639
ด้านการสนันสนุนทางสังคม
.689
ด้านความเชื่อ
.723
ด้านการรับรู้ข่าวสารสุขภาพ
.732
ด้านเจตคติ
.743
Constant (a) =1 .197

R2

.408
.475
.523
.535
.552

Adj R2

.407
.472
.519
.530
.546
S.E.=.158

R2 change

b

B

.408
.291
.639
.067
.113
.267
.048
.201
.225
.012
-.053
-.142
.016
.107
.162
Over all F=93.488*

t

16.285
6.968
6.202
-3.174
3.711

* ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .05

<

แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
โดยการนำ�ตัวแปรเข้าสมการทำ�นายโดยวิธี (Stepwise) พบว่า
ตั ว แปรด้ า นความตระหนั ก เป็ น ตั ว แปรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การทำ�นายพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้ลี้ภัย โดยตัวแปรด้าน
ความตระหนัก ได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นลำ�ดับที่ 1 สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมด้านสุขภาพได้ ร้อยละ 40.8 อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t-test เท่ากับ 16.285 ส่วน
ตัวแปรด้านการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่มีประสิทธิภาพ
ในการทำ�นายพฤติกรรมด้านสุขภาพของผู้อพยพเป็นลำ�ดับที่ 2
สามารถทำ�นายพฤติกรรมด้านสุขภาพได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.7
ส่วนตัวแปรที่ 3 ทีน่ ำ�เข้าสูส่ มการ ได้แก่ ด้านความเชือ่ ซึง่ สามารถ
ทำ�นายพฤติกรรมด้านสุขภาพได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 โดยสรุปแล้ว
ตัวแปรทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ด้านความตระหนัก ด้านการสนับสนุนทาง
สังคม ด้านความเชือ่ ด้านการรับรูข้ า่ วสารสุขภาพ และด้านเจตคติ
สามารถทำ�นายพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน ร้อยละ 55.2
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ดังกล่าว สามารถ
เขียนเป็นสมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.197 + .264 (ความตระหนัก) + .128 (สนับสนุน
ทางสังคม) + .184 (ความเชือ่ ) + .062 (การรับรูข้ า่ วสาร)
+ .107 (เจตคติ)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .579 (ความตระหนัก)+ .302 (สนับสนุนทางสังคม)
+ .205 (ความเชื่อ) + .167 (การรับรู้ข่าวสาร) +.162
(เจตคติ)

4. เพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพของศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้าน
ถํ้าหิน อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ การเพิ่มทักษะทาง
ด้านภาษาให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์พกั พิง เพือ่ ง่ายต่อเจ้าหน้าทีใ่ น
การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อพยพให้มากยิ่งขึ้น และสิ่งสำ�คัญ
อีกด้านหนึ่ง คือ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านในการให้ ค วามรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและการควบคุ ม
ป้องกันโรค
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