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The Development of Surveillance, Prevention and Control Network 
of MERS-CoV in the Middle East travelers in Bangkok
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บทคัดยอ
 ในป 2558 ประเทศไทยพบผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) หรือโรคเมอรส 

1 ราย เปนชาวตะวันออกกลาง ทําใหมีความเสี่ยงที่จะพบผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุกปจะมีผูแสวงบุญ

ชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในประเทศแถบตะวันออกกลาง รวมถึงมีนักทองเที่ยวจากประเทศ

ตะวันออกกลางเดินทางเขามาในประเทศไทย วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือพัฒนาเครือขายในการปองกัน 

ควบคุมโรคเมอรสในชุมชนดานโครงสรางและระบบกลไกของเครือขาย รวมทั้งเพื่อใหบุคลากรในเครือขาย

มีความรูและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเมอรส การบริการปองกันโรคเมอรสใหกับผูเขาพักไดอยาง

เหมาะสมหลังเกิดโรคและคนหาผูสัมผัสโรคในชุมชนไดอยางรวดเร็ว และประเมินประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคเมอรสในชุมชน เปนการศึกษาแบบการวิจัยและพัฒนา พื้นที่เปาหมาย 

คือ โรงแรมท่ีผูปวยโรคเมอรสเคยเขาพัก และสถานประกอบการบริเวณรอบโรงแรมดังกลาว กลุมเปาหมาย 

ผูบริหารหรือผูจัดการโรงแรมและพนักงานโรงแรม ผูดูแลสุเหราหรือมัสยิด เจาของรานขายยาหรือคลินิก

เอกชน การดําเนินการประกอบดวย การสํารวจ สอบถาม สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การอบรม

ใหความรู และติดตามประเมินผลการดําเนินการของเครือขายอยางตอเนื่อง ระยะเวลาที่ดําเนินการคือมิถุนายน 

2558 - กรกฎาคม 2559 ผลการศึกษาพบวาตัวแทนของสถานประกอบการที่ผานการอบรมและทําหนาที่

เปนอาสาสมัครชุมชนจะทําหนาที่คัดกรอง หากพบผูปวยสงสัยจะแจงขาวผานทางโทรศัพทและไลนกลุม 

ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 กรุงเทพฯ และศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่เปน

ศูนยกลางในการรับแจงขาว และสนับสนุนอุปกรณ และจากการติดตามอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน และ 6 เดือน 

ไมพบผูที่เขาเกณฑสงสัยโรคเมอรสเพิ่มเติม สวนการตระหนักและรับรูเกี่ยวกับโรคเมอรสของบุคลากร

ในโรงแรมที่ผูปวยเคยเขาพัก พบวามีการแจงขาวการระบาดใหแกพนักงานโรงแรมและผูที่มาเขาพักไดรับทราบ 

รอยละ 81.2 แสดงใหเห็นถึงความตระหนักและความต่ืนตัวในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค โรงแรม

ไดใหความสําคัญตอการสังเกตอาการของผูเขาพักในโรงแรม สําหรับผูที่สงสัยวาเปนโรคเมอรสนั้น ไดมีการ

ดูแลอยางใกลชิด โดยมีการแยกอาคารท่ีพักอยางชัดเจน รวมทั้งมีการมอบหมายใหแมบานทําหนาที่สอดสอง

ดูแลวามีผูปวยสงสัยเพิ่มเติมหรือไม หากพบผูปวยสงสัยวาอาจจะติดเชื้อจะดําเนินการแยกผูปวยเพ่ือปองกัน

การแพรกระจายไปยังผูอื่นได สวนการดําเนินงานของเครือขายท่ีเก่ียวของบริเวณรอบโรงแรมท่ีเคยมีผูปวย

เขาพัก พบวาในสวนโรงแรม มัสยิด รานขายยา และคลินิกไดรับทราบและดําเนินการตามคําแนะนําของ

กรมควบคุมโรคอยางเครงครัด จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการปองกันและควบคุมโรคเมอรสรวมกับ

เครือขายในชุมชนมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงตอการรับมือกับการระบาดของโรคเมอรส ดังนั้นควรมีการ

ขยายการจัดตั้งทีมอาสาสมัครที่มีความเขาใจในวัฒนธรรมและภาษาของชาวตะวันออกกลาง เพื่อทําหนาที่

เปนผูสื่อสารขอมูลไปยังผูเดินทางจากประเทศแถบตะวันออกกลาง และนํารูปแบบการเฝาระวังปองกัน
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ควบคมุโรคเมอรสมาเผยแพรใหกบัสถานทีท่ีผู่เดนิทางจากแถบตะวนัออกกลางไดรบัทราบผานทางชองทางตางๆ

ใหมากขึ้น เชน Social media หรือสื่อตางๆ เปนตน

คําสําคัญ : โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง, โรคเมอรส, ผูเดินทางจากประเทศแถบตะวันออกลาง, 

  การพัฒนาเครือขาย

Abstract
 In Thailand 2015, one patient who was Middle East was identi ed as infected with MERS-CoV 

or MERS. In this case, there are risks to  nd the new infected cases because many Thai pilgrims going 

to participate in the Hajj in the Middle East countries every year. There are also numerous travelers 

from the Middle East countries visiting Thailand. The followings are the objectives of the study. First, 

to develop networks in prevention and control of MERS-CoV in community in forms of structure 

and mechanic system of networks. Second, to empower off i cers to have the knowledge and realize 

of severity of MERS-CoV. Third, to provide Mers-CoV prevention for the travelers more 

appropriately after the outbreak and identify infected patients more rapidly. Lastly, to evaluate the 

ef  f icience of operations on surveillance, prevention and control Mers-CoV in the community. The study 

was designed in terms of Research and Development. The targeted areas were the hotel that the patient 

with MERS-CoV from Middle East had stayed and also the place around the hotel. The targeted groups 

of the study are hotel executives, hotel managers, hotel staffs, care takers of the mosques, pharmacy 

owners, and the private clinic owners. The operations composed of the survey, the questionnaires, 

in-depth interview, training workshops and also following and evaluating the operations continuously. 

The duration of the process had been from June 2015 to July 2016. The study results found that 

representatives from the establishments who are also community volunteers will focus on screening 

the suspected patients. If they found the suspected patients, they would report via phone and group 

line within 24 hours to the Off i ce of Disease Prevention and Control and healthcare centers, which 

are the main centers to inform and help support the resources and devices. From the continued 

follow-up every 3 month and 6 month, we did not  nd the suspected Mers-CoV patients. While the 

realization and acknowledgement of Mers-CoV in staff of hotels where patients used to stay, we found 

that there are reports about the outbreak to hotel staff and travelers about 81.2%. Those showed the 

awareness and wakefulness in surveillance, prevention and control. Moreover, hotels also focused 

on the symptoms of patients. For the guest who was suspected to be infected with MERS-CoV, 

the hotel would take care him/her closely. To elaborate, the hotel would provide the isolation place 

for the suspected guest and assigned hotel maids to inspect whether there were another suspected cases 

or not. In this case, it could be reassure that if the suspected guests were really infected with MERS-CoV, 

they would not spread the infection to others. While, the operations of associated networks around 

the hotel that visitors stayed found that hotels, mosques, pharmacy shops and private clinics had 

knowledge and followed the instructions of Department of Disease Control strictly. From this study, 

it shows that the Prevention and Control of MERS-CoV in collaboration with the Development 
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of partnership networks in communities are really necessary and signi cant to the preparation for 

MERS-CoV Outbreaks. Therefore, there should be the forming of volunteer teams that understand 

profoundly about cultures and languages of the Middle East countries so that they can do the data 

communication with the travelers from those countries and also bring the forms of the surveillance, pre-

vention and control to publicize more necessary data about how to prevent MERS-CoV to the travelers 

via much more channels, such as Social Medias, other media, and so on. 

Keyword: Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV, Middle East countries

บทนํา
 โรคติดเช้ือทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เปนโรคติดเช้ือชนิดรุนแรงท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา

ซึ่งเปนไวรัสกลุมเดียวกับที่กอโรคซารสแตคนละสายพันธุ เปนไวรัสที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

อยางรุนแรง โดยพบการติดเชื้อนี้เปนครั้งแรกที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อป ค.ศ. 2012(1) ซึ่งสวนใหญ

จะเปนกลุมผูที่เดินทางไปแสวงบุญและบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะประเทศในแถบตะวันออกกลาง 

โดยขอมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO) ตั้งแตกันยายน 2555 ถึง ธันวาคมป 2558 พบผูปวยรวม 

1,625 ราย เสียชีวิต 586 ราย(2) สําหรับประเทศไทยขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา ป 2558 พบผูปวยยืนยัน

โรคเมอรส จํานวน 1 ราย และเปนชาวตะวันออกกลาง(3)

 แมวาประเทศไทยจะพบผูปวยเพียง 1 ราย ในป 2558 แตก็พบวายังมีความเสี่ยงเนื่องจากมีผูแสวงบุญ

ชาวไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในประเทศแถบตะวันออกกลางเปนประจําทุกป และมีนักทองเที่ยวแถบ

ตะวันออกกลางเดินทางเขามาทองเท่ียวและทําธุรกิจในประเทศไทยเปนจํานวนมาก จากขอมูลทางสถิติของ

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา(4) พบวาในป 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ

ในแถบตะวันออกกลางที่เดินทางมาในประเทศไทยถึง 658,129 คน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา (ป 2557 มีจํานวน 

597,892 คน) รอยละ 10.07 โดยปจจัยที่เอื้อใหนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลางเดินทางเขามาทองเท่ียว 

คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการดานการทองเท่ียวของไทย และนักทองเท่ียวจากตะวันออกกลาง

ที่เดินทางเขามายังประเทศไทยสวนใหญนิยมพาครอบครัวมาพักผอนในชวงวันหยุดยาวในแหลงทองเท่ียว

ทางธรรมชาติ(5) 

 ดงันัน้การดาํเนนิงานในการปองกนัควบคมุโรค และการปองกนัการแพรกระจายของเชือ้ จงึมคีวามสาํคญั

อยางย่ิง และเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับนักทองเที่ยวที่จะเขามาประเทศไทย จําเปนตองมีการรับมือและ

เฝาระวังเปนพิเศษในสถานท่ีที่มีการทํากิจกรรมหรือที่มีประชาชนรวมกันเปนจํานวนมาก รวมถึงในโรงพยาบาล

และบุคลากรทางการแพทยที่ใหบริการแกผูมารับบริการท่ีเดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่ง

ตองมีการดูแลสัมผัสใกลชิดกับผูปวย นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) 

ทําใหมีชาวตะวันออกกลางนิยมเขามารักษาในประเทศเปนจํานวนมาก(6) การคัดกรอง การเฝาระวังและ

การปองกันควบคุมโรค ในสถานที่ดังกลาวโดยเฉพาะในแหลงชุมชนจึงเปนสิ่งที่จําเปน ที่จะชวยใหสามารถจํากัด

การแพรกระจายและควบคุมการระบาดเบ้ืองตนไดอยางรวดเร็ว และทันทวงที จึงตองมีการพัฒนาเครือขาย

โรงแรม รานขายยา/คลนิกิ และสุเหรา/มสัยดิ โดยเฉพาะในพ้ืนทีท่ีช่าวตะวันออกลางนิยมมาพักอาศัย นอกจากน้ี

เครือขายก็มีความสําคัญอยางยิ่งในการมีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรค และมีบทบาทรวมในการเฝาระวัง

อยางใกลชดิ จากทีก่ลาวมาขางตนจะเหน็วาการพฒันาเครอืขายในการเฝาระวงั ปองกนัควบคมุโรคทางเดนิหายใจ

ตะวันออกกลาง ในผูทีเ่ดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางมีความสําคัญอยางย่ิงทีจ่ะทําใหเกดิการปองกัน
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และควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพและจากการทบทวนและคนควาขอมูลในประเทศไทยนั้นยังไมเคยมีผูศึกษา

หรือผูวิจัยทานอ่ืนเคยทําการศึกษาขอมูลในลักษณะน้ีมากอน และเพ่ือตอบสนององคความรูดังกลาวจึงทําให

ผูศึกษาเห็นความสําคัญและสนใจที่จะทําการศึกษาเพื่อพัฒนาในเรื่องนี้อยางจริงจังโดยคาดวาเครือขายดังกลาว 

จะสามารถคนหาผูสงสัยหรือผูที่มีอาการเขาไดกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และแจงใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของควบคุมโรคไดทันทวงที รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถติดตามสถานการณโรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลางในเขตชุมชนผานทางเครือขายได

วัตถุประสงค
 1. เพื่อพัฒนาเครือขายการปองกัน ควบคุมโรคเมอรสในชุมชนดานโครงสรางและระบบกลไกของ

เครือขาย

 2. เพือ่ใหบคุลากรในเครอืขายมคีวามรูและตระหนักถงึความรนุแรงของโรคเมอรส การบรกิารการปองกนั

โรคเมอรสใหกับผูเขาพักอยางเหมาะสมหลังเกิดโรคและคนหาผูสัมผัสโรคในชุมชนไดอยางรวดเร็ว

 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเมอรสในชุมชน

วิธีการศึกษา 
 1. รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and development)

 2.  ระยะเวลาท่ีทําการศึกษา เดือนมิถุนายน 2558 - กรกฎาคม 2559 

 3.  พื้นที่เปาหมาย เลือกพ้ืนที่ทําการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก ชุมชนแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ที่ผูเดินทางชาวตะวันออกกลางนิยมพักอาศัย 1 ชุมชน โดยสํารวจและสอบถามความรูและความตองการ

การสนบัสนนุของเครอืขายการเฝาระวงั ปองกนั ควบคมุโรคในชมุชนแหงน้ัน เฉพาะกลุมทีเ่กีย่วของหรอืสมัพนัธ

กับการปองกันและควบคุมโรคเมอรสในพื้นที่เปาหมาย ไดแก โรงแรมที่ผูปวยเคยเขาพัก 1 แหง โรงแรม

ในบริเวณใกลเคียง 4 แหง สุเหรา/มัสยิด 2 แหง และรานขายยา/คลินิก 6 แหง

 4. กลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบดวย

 - ผูบริหารหรือผูจัดการโรงแรมและพนักงานโรงแรม ที่ผูปวยเคยเขาพัก 32 คน 

 - ผูจัดการโรงแรมบริเวณใกลเคียง เจาของรานขายยาหรือเภสัชกรในรานขายยา/คลินิก และบุคลากร

ในสุเหรา/มัสยิด จํานวน 12 คน

 5. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ มี 4 ระยะดังนี้

 -  ระยะที่ 1 การเตรียมการ 

  ศกึษาองคความรูเรือ่งโรคเมอรสและเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วของ รวบรวมรายชือ่โรงแรม รานขายยา/

คลินิก สุเหรา/มัสยิด เพื่อประสานในการเชิญเขารวมประชุม รวมท้ังออกแบบฟอรมการเฝาระวังโรคเมอรส 

แบบสัมภาษณเชิงลึก และแบบสอบถาม 

 -  ระยะที่ 2 การประสานงานเตรียมพ้ืนที่  

  ประสานสถานประกอบการเพ่ือจัดทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม และกําหนดวันในการลงพ้ืนที่

สัมภาษณ

 - ระยะที่ 3 ขั้นตอนการดําเนินการในพื้นที่

  1) จัดประชุมเพ่ือชี้แจงการดําเนินงานในการปองกันและควบคุมโรคเมอรส โดยมีการใหขอมูล 

ความรูที่สําคัญและจําเปนสําหรับการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคเมอรส รวมทั้งสาธิตการใชอุปกรณในการ

ปองกันโรคเมอรส แจกแบบคัดกรองโรคเมอรส สื่อภาษาอาหรับ แผนพับ โปสเตอร Health beware card 
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สบูเหลว แอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย และสรางชองทางการติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย โดยใชสื่อสังคม

ออนไลน  

  2) ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินการเฝาระวังทุกสัปดาห ในชวง 3 เดือนแรก หลังจากประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการ รวบรวมปญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแกไข 

  3) ประสานอาสาสมัคร ผูนําศาสนา ผูจัดการโรงแรมในพื้นที่เปาหมาย อบรมเพิ่มเติมวิธีการ

ใชเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอินฟาเรด สนับสนุนขอมูล องคความรู และวัสดุอุปกรณเพิ่มเติม เพื่อใหกลุมเปาหมาย

ขางตน สามารถนําไปใหสุขศึกษาแกผูมาทําละหมาดท่ีมัสยิดและแขกท่ีเขาพักในโรงแรม 

  4) ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของเครือขายเปาหมาย หลังจากการประชุม 6 เดือน โดย

การสัมภาษณผูบริหารหรือผูจัดการโรงแรมและพนักงานโรงแรม เจาของรานขายยาหรือเภสัชกรในรานขายยา/

คลินิก และบุคลากรในสุเหรา/มัสยิด 

 - ระยะที่ 4 ประเมินผล ติดตามประเมินผลในชวง 6 เดือน หลังประชุมฯ โดยการสัมภาษณผูบริหาร

หรือผูจัดการและพนักงานโรงแรม เจาของรานขายยาหรือเภสัชกรในรานขายยา/คลินิก และบุคลากรในสุเหรา/

มัสยิด 

 6. เครื่องมือที่ใชไดแก

 -  แบบฟอรมการคัดกรองโรค ประกอบดวยขอมูลทั่วไปและอาการแสดงของโรค

 -  แบบสอบถามสําหรับบุคลากรในโรงแรมท่ีผูเคยเขาพัก ประกอบดวยขอมูลทั่วไป การดําเนินงาน

เมื่อเกิดโรค บทบาทหนาท่ี ความพึงพอใจตอหนวยงานสาธารณสุข การประชาสัมพันธ และดานอื่นๆ 

 -  แบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับผูบริหาร/ผูจัดการโรงแรมท่ีผูปวยเคยเขาพัก ประกอบดวยขอมูลทั่วไป 

การดําเนินงานเม่ือเกิดโรค การประชาสัมพันธ ปจจัยความสําเร็จและดานอ่ืนๆ สําหรับสถานประกอบการ

ในชุมชนท่ีเกีย่วของ) ประกอบดวยขอมลูทัว่ไป การดูแลลูกคาหรือผูทีม่าละหมาด ความตองการรับการสนับสนนุ

จากหนวยงานสาธารณสุข และดานอื่นๆ   

 7.  การวเิคราะหขอมลู ขอมูลเชงิปรมิาณไดจากการรวบรวมแบบสอบถามแลวบนัทกึขอมลูลงในโปรแกรม 

Microsoft excel ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย สวนขอมูล

การสัมภาษณเชิงลึกประมวลผลดวยวิธี Content Analysis (การวิเคราะหเชิงเนื้อหา) 

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไป

 พบวา บุคลากรในโรงแรมท่ีผูปวยเคยเขาพัก มีอายุเฉลี่ย 39 ป สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 75.0 

และทํางานในตําแหนงแมบานรอยละ 50 และบุคลากรสวนใหญจะมีการทํางานที่โรงแรมโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 

6-10 ปมากที่สุด รอยละ 59.4 (ตารางท่ี 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรในโรงแรมท่ีผูปวยเคยเขาพัก (n=32)

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

เพศ

ชาย 8 25.0

หญิง 24 75.0

อายุ

20 ป 3 9.4

21-30 ป 5 15.6

31-40 ป 18 56.3

> 40 ป 6 18.8

ลักษณะงาน

แมบาน 16 50.0

พนักงานยกประเปา 6 18.8

ประชาสัมพันธ 4 12.5

อื่นๆ 4 12.5

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

1-5 ป 5 15.6

6-10 ป 19 59.4

> 10 ป 8 25.0
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 1. ดานโครงสรางและกลไกการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเมอรสของเครือขาย

ในชุมชน

 อาสาสมัครชุมชนที่ผานการอบรมแลว จะทําหนาที่คัดกรองผูสงสัยโดยใชแบบคัดกรองโรคเมอรส  

หากพบผูปวยสงสัยเขาเกณฑโรคเมอรสจะแจงขาว ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 

กรุงเทพฯ และศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เปนศูนยกลางในการรับแจงขาว และสนับสนุนอุปกรณ (รูปที่ 1) 

24 . 

3  

6 
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 2. ดานการตระหนักและรับรูเกี่ยวกับโรคเมอรสของบุคลากรในโรงแรมท่ีผูปวยเคยเขาพัก

 เจาหนาที่โรงแรมมีการดูแลสุขภาพ การปองกันตนเองรวมถึงผูที่มาพักอาศัย โดยรอยละ 87.5 มีการ

แจกทัง้หนากากอนามยัและเจลลางมอืใหกบับคุคลทีม่าเขาพัก พนกังานโรงแรมมกีารเฝาระวงัโรคเมอรสสําหรบั

ผูที่มาพักอาศัยในโรงแรม รอยละ 62.5 ดานการแจงขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับโรคเมอรสใหกับผูที่เขามาพัก

อาสยัและพนกังานโรงแรม โดยการตดิปายประกาศ และเสยีงตามสายมากทีส่ดุ รอยละ 30.8  รองลงมาคอื การแจก

แผนพบั รอยละ 7.7 นอกจากน้ันแลวยงัมกีารใหขอมลูความรูเรือ่งโรคแกพนกังานโรงแรมและประชาชนท่ีอาศัย

อยูบรเิวณรอบๆ โรงแรมอกีดวย สวนระดบัความพงึพอใจตอเจาหนาทีส่าธารณสขุทีใ่หการสนบัสนนุการดาํเนนิงาน

โรคเมอรส  มากที่สุด รอยละ 43.8 รองลงมา คือ พอใจมาก และพอใจปานกลาง รอยละ 31.2 และ 25.0 



การพัฒนาเครือขายการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคเมอรส The Development of Surveillance, Prevention and Control Network
ในผูเดินทางชาวตะวันออกกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร of MERS-CoV in the Middle East travelers in Bangkok

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 201712

 3. ดานการติดตามการดําเนินงานเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคเมอรสของชุมชน

 ผลการศึกษาพบวา ดานการจัดระบบของโรงแรมท่ีพักและสถานประกอบการท่ีอยูบริเวณโดยรอบ

โรงแรมนัน้ ไดกาํหนดโซนทีพ่กัใหกบับคุคลกลุมเสีย่ง  โดยแยกคนละชัน้ หรอืคนละตกึ มจีดุวางเจลลางมอืบรเิวณ

ทางเขาประตูโรงแรมและเคานเตอรประชาสัมพันธ สําหรับการประเมินความเสี่ยง พนักงานจะสังเกตอาการ

ของผูที่จะมาเขาพัก หากพบอาการสงสัย จะขอความรวมมือกรอกขอมูลในแบบฟอรมคัดกรองท่ีกําหนดให 

จากน้ันจะรวบรวมรายช่ือผูที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางสงตอใหกับ สคร. 1 กรุงเทพฯ สําหรับรานขายยา

หรือคลินิก มีการซักประวัติลูกคาที่มาขอซ้ือยาละเอียดเพ่ิมมากข้ึน เภสัชกรหรือแพทยที่คลินิกจะสังเกตอาการ

เจ็บปวยของผูที่มารับบริการ โดยเฉพาะผูสูงอายุและเปนชาวตะวันออกกลาง หากมีอาการเขาไดกับการเจ็บปวย 

จะมีระบบการสงตอไปยังสถานบริการโดยเร็วทีส่ดุ สวนมัสยดิ หรอืสเุหราน้ัน มกีารต้ังจดุวาง เจลลางมือ หนากาก

อนามัย และหากพบวามีผูทีม่อีาการเขาไดกบัโรคเมอรส จะทาํการวดัไขโดยใชเครือ่งสแกนอนิฟาเรด และทีส่าํคญั

คือ จัดทําทะเบียนของผูที่เขามาละหมาดทุกครั้ง เพ่ือการติดตามที่ตอเน่ือง

อภิปรายและสรุปผล
 การพัฒนาเครือขายการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคเมอรสในผูที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง 

ของพื้นท่ีกรุงเทพมหานครนั้น หลังจากที่ลงพื้นที่เพ่ือจัดระบบการเฝาระวัง และวางรูปแบบการดําเนินการ 

การแจงเหตุการณใหกับสถานประกอบการที่เกี่ยวของ เชน โรงแรม สถานประกอบการรอบๆ โรงแรม คลินิก 

รานขายยา หรือแมกระทั่งมัสยิด สุเหรา พบวา มีความตระหนักและความตื่นตัวในการเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคชัดเจน ดานโรงแรมที่มีผูเขาพักนั้นเจาหนาที่ตอนรับลูกคามีบทบาทสําคัญ เนื่องจากตองพบ

ลูกคาและพูดคุยดวยมากที่สุด อีกทั้งยังตองคอยประชาสัมพันธใหกับผูที่มาเขาพักรวมถึงเจาหนาที่ของโรงแรม

เองไดรับทราบเกี่ยวกับการเกิดโรค นอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการติดตอประสานงานกับแผนกอื่นๆ 

ในโรงแรมเพื่อชวยเหลือเรื่องตางๆ เมื่อแขกเรียกรอง(7) 

 สําหรับการดําเนินงานของสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของบริเวณรอบโรงแรมท่ีผูปวยเคยเขาพัก ในสวน

โรงแรมใหความสําคัญตอการสังเกตอาการของผูเขาพักในโรงแรมเชนเดียวกัน อาจเพราะเปนโรงแรมที่อยูใน

เครือขายเดียวกันอีกทั้งไดรับการอบรมชี้แจงจากหนวยงานดานสาธารณสุข จึงใหความสําคัญเปนพิเศษ สําหรับ

รานขายยา/คลินิกมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคเมอรสโดยชวยเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาที่

สาธารณสขุไดทางหนึง่โดยการแนะนาํใหลกูคาไปพบแพทย  โดยเฉพาะลกูคาทีม่อีาการทางเดนิหายใจหรอืสงสยั

เนื่องจากรานขายยาเปนหนวยหน่ึงที่ใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาที่ดานการกระจายยาเทาน้ัน แตยัง

มบีทบาทสําคญัเปรียบเสมือนเปน “ทีพ่ึง่ดานสุขภาพของชุมชน” เปนทางเลือกหน่ึงของประชาชนในการใชบรกิาร

เมือ่มีอาการหรอืเจบ็ปวยเบือ้งตน (common illness) นอกเหนอืจากการจาํหนายยา รานยายงัเปนแหลงทีส่ามารถ

ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการแนะนําและสงตอไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญตามความ

เหมาะสมได(8) สวนมัสยิด/สุเหรา แมไมไดเปนสถานที่ที่ดูแลสุขภาพของประชาชน แตเปนสถานที่ประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ เกือบทุกกิจกรรมของชุมชน(9) จึงเปนสถานที่ที่มีโอกาส

แพรกระจายเชื้อไดสูง และการจัดใหผูนําศาสนาหรือผูดูแลเปนผูใหสุขศึกษาในชุมชนก็มีความจําเปนอยางยิ่ง 

เน่ืองจากภาษาที่ใชมักเปนภาษาอาหรับและผูมาทําการละหมาดใหความเช่ือมั่นในผูนําศาสนา ซึ่งถือเปนเร่ือง

ที่สําคัญและเปนอีกชองทางหน่ึงในการแจงขาวสารเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนได 

 ดังนั้นการพัฒนาเครือขายการปองกันควบคุมโรคเมอรสโดยสรางอาสาสมัครที่เหมาะสมและมีจิตอาสา

ในสถานท่ีเหลาน้ี เพื่อใหมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคเมอรสในชุมชน หากมีการพบเจอ



การพัฒนาเครือขายการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคเมอรส The Development of Surveillance, Prevention and Control Network
ในผูเดินทางชาวตะวันออกกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร of MERS-CoV in the Middle East travelers in Bangkok

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 2017 13

ผูปวย/ผูเขาขายสงสยัหรอืเขาเกณฑทีต่องสอบสวนโรค เครอืขายเหลานีจ้ะทาํหนาทีใ่นการแจงขาวใหแกหนวยงาน

สาธารณสุขไดรบัทราบ สงผลใหมกีารทราบขอมลูสถานการณการเกดิโรคในชมุชนและการสอบสวนโรคไดรวดเรว็

ขึ้นได(10) การพัฒนาเครือขายโดยการจัดต้ังอาสาสมัครในชุมชนจึงถือเปนความจําเปนที่ตองดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง ประกอบกับอาสาสมัครเหลาน้ีมีความเขาใจในวัฒนธรรม ภาษาและศาสนาของชาวตะวันออกกลาง 

สามารถเขาถงึ ตดิตอสือ่สารและสรางความเขาใจไดดกีวาเจาหนาทีท่างราชการ จงึควรสงเสริมและขยายการสราง

อาสาสมัครเหลานี้ใหมีการทํางานอยางตอเนื่องและเพ่ิมเติมมากข้ึนเพื่อเปนเครือขายในชุมชนใหกับหนวยงาน

ดานสาธารณสุขตอไป ทั้งในการประชาสัมพันธใหแกลูกคาหรือผูที่เขามาใชบริการ ผูที่มาละหมาด ไดรับทราบ

เกี่ยวกับการเกิดโรค สามารถใหคําแนะนําในการปองกันตนเองจากโรคเมอรสได แตยังมีปจจัยที่ตองพิจารณา

และควรไดรับการพัฒนา นั่นคือ ความตองการดานองคความรูของเครือขายที่จําเปนตองมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง และควรมีการขยายการสรางอาสาสมัครในสถานประกอบการที่เปนแหลงชุมชนใหครอบคลุมมากขึ้น 

สรุปการศึกษา
 จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา เครือขายใหความรวมมือเปนอยางดี เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเมอรส อีกทั้งมีความตื่นตัวและมีความพรอมที่จะดําเนินงานรวมกัน

กับหนวยงานสาธารณสุข โดยเฉพาะในสวนของโรงแรม เนื่องจากเปนสวนที่ผูปวยเดินทางมาพักอาศัย 

ประกอบกับโรงแรมต้ังอยูในแถบท่ีชาวตะวันออกกลางนิยมเดินทางมาพักและมาใชบริการคอนขางมาก 

ขณะเดียวกันแมการระบาดของโรคเมอรสจะไมนากลัวหรือรุนแรงเทากับโรคซารส หรืออีโบลา คือ มีอัตรา

การเสียชีวิตอยูในระดับที่คอนขางนอย เมื่อเทียบกับอีโบลาซึ่งอยูระหวางรอยละ 50 - 90 แตมีความรุนแรง

มากกวาโรคซารสซึ่งอยูที่รอยละ 9-10(11) แตอยางนอยโรคเมอรสก็เปนเหมือนสัญญาณเตือนภัยขั้นตน

ที่ทําใหแทบทุกประเทศท่ัวโลกตระหนักมากข้ึนวาการเตรียมตัวเตรียมพรอมเพ่ือปองกันรับมือกับโรคระบาด

มีความจําเปนและสําคัญมากเพียงใด ดังนั้นการดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเมอรสรวมกับ

เครือขายในชุมชนมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอการรับมอืกับการระบาดของโรคเมอรส แตยงัมปีจจัยทีต่อง

พิจารณาและควรไดรับการพัฒนา นั่นคือ ความตองการดานองคความรูของเครือขายที่จําเปนตองมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และควรมีการขยายการสรางอาสาสมัครในสถานประกอบการท่ีเปนแหลงชุมชนใหครอบคลุม

มากขึ้น เพื่อรองรับการระบาดของโรคท่ีอาจเกิดขึ้นอีกได

ขอเสนอแนะ
 1) หนวยงานดานสาธารณสขุควรมกีารเผยแพรขอมูลเกีย่วกับโรคเมอรสใหโรงแรมท่ีชาวตะวนัออกกลาง

เขาพักอาศัยไดมีความรูเบื้องตนในการสังเกตอาการของโรคและปองกันตนเองอยางตอเนื่อง

 2) ศูนยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ควรมีการอบรมใหความรูแกผูดูแลสุเหราหรือมัสยิดอยางตอเนื่อง 

 3) ผลักดันและสนับสนุนการจัดตั้งระบบการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคในโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรม

ในแถบท่ีมีชาวตะวันออกกลางมาพักอาศัย เพ่ือการคัดกรองและดูแลสุขภาพของกลุมนักทองเท่ียวชาวตะวันออกกลาง

และติดตามผลกระทบที่มีตอสุขภาพของคนไทย โดยรวมมือกับสมาคมผูประกอบการโรงแรมแหงประเทศไทย 

 4) ขยายการจัดต้ังทีมอาสาสมัครท่ีมีความเขาใจในวัฒนธรรม ภาษาของชาวตะวันออกกลาง เพื่อ

ทําหนาที่เปนผูสื่อสารขอมูลฯ แกผูเดินทางมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง 

 5) นํารูปแบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคเมอรส ขยายสูชุมชนอื่นๆ และเผยแพรแกสถานท่ี

ที่ผูเดินทางมาจากแถบตะวันออกกลางไดรับทราบผานทางชองทางตางๆ ใหมากข้ึน เชน Social media, 

Facebook เปนตน
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการประยุกตใชโปรแกรมการออกกําลังกายแบบเดินเร็ว

ผสมผสานกับการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่เปลีย่นแปลงพฤติกรรมปองกันตนเองของกลุมเสีย่งตอโรคความดนั

โลหิตสูง เปนการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง ทําการศึกษาในตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

กลุมเสี่ยง จํานวน 60 คน แบงเปน กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 30 คน กิจกรรมสําหรับ

กลุมทดลอง ประกอบดวย การใหความรู สรางการรับรู การออกกําลังกายดวยการเดินเร็วและการสนับสนุน

ทางสังคม การบรรยาย การชมวีดีทัศน การอภิปรายกลุม การศึกษาจากตัวแบบจริง การสาธิต ฝกปฏิบัติ และ

ระยะตดิตามกลุม เปนเวลา 12 สปัดาห เกบ็รวบรวมขอมลูใชแบบสอบถาม ระหวางเดือนมถินุายน – สงิหาคม 2559 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired t- test และ Independent t-test 

ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 4 ดาน คือ การรับรูโอกาสเสี่ยง 

ความรุนแรง ประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค และมีการปฏิบัติตัวตอการบริโภคอาหาร

และการออกกําลังกายอยูในระดับสูง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากกอนการทดลองท่ีอยูในระดับปานกลางและดีขึ้นกวา

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีจํานวนผูมีระดับ

ความดันโลหิตลดลงอยูในระดับความดันโลหิตปกติ เพ่ิมขึ้นมากกวากอนการทดลองเม่ือเปรียบเทียบกับทั้ง

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการศึกษาในครั้งนี้

แสดงใหเห็นวาการออกกําลังกายดวยการเดินเร็วรวมกับการเรียนรูโดยการประยุกตใชแบบแผนความเชื่อ

ดานสขุภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือปองกนัโรคความดันโลหิตสงูของกลุมเส่ียงมีผลทําใหกลุมตวัอยาง

มีการรับรูและมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคไดเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงสามารถนําไปแนะนําและ

ประยุกตใชในกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนอื่นๆที่มีลักษณะใกลเคียงตอไป

คําสําคัญ : การเดินเร็ว, โรคความดันโลหิตสูง, แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม

Abstract
 The purpose of this research was to study the effects of an effects of brisk walking application 

exercise program and behavioral modi cation mixed for behavior change hypertension prevention among 

risk group. This study is quasi-experimental studied at risk of 60 persons were divided into an 

experimental group and a comparison group, 30 persons each. The experimental group received 

various activities such as knowledge, perception, brisk walking exercise, social support, lecture, watching 
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video, discussions, observing the evidence from actual model, demonstration, practice and follow-up 

for 12 weeks. Data were collected by using an interviewing from June to August 2016. The gathered 

data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, paired t-test and independents t-test. 

The results of the study were as follows; the experimental group showed gains in; perceptions of susceptibility, 

severity, bene ts, barriers and self-behaving in food consumption; and in physical exercise at the high 

level from before the experiment which were at middle level, and they indicated these outcomes more 

than the comparison group (p<0.05) and risk group have blood pressure classi cation of the experimental 

group after experimented decrease at the normal level from before the experimented and indicated more 

than that of the comparison group (p<0.05). This study was showed, brisk walking exercise and the 

application of heath belief model with social support for hypertension prevention could develop the 

perceptions and self-performing behavior for disease prevention of the risk group people. Therefore, 

this intervention could be effectively applied for other risk group people in other similar contexts.

Key Words : Brisk Walking, Hypertension, Health Belief Model, Social Support

บทนํา
 การพัฒนาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ 

ทั้งทางดานการแพทย การศึกษา การเกษตรและอ่ืนๆ สงผลใหการดํารงชีวิตเปลี่ยนไป ไดแกพฤติกรรม

การรับประทานอาหาร การสูบบุหรี่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล การทํางาน ขาดการออกกําลังกาย สงผล

ใหเกิดโรคเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือดเปนตน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ

ทางดานสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ จากรายงานของ

องคการอนามัยโลกพบวาท่ัวโลกมีผูที่มีความดันโลหิตสูงเกือบถึงพันลานคน ซึ่งสองในสามของจํานวนนี้

อยูในประเทศกําลังพัฒนา พบวาคนในวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมถึงประเทศไทย มี 1 คน 

ใน 3 คน ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และพบวาในปจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเปนสาเหตุการตายท่ัวโลกสูงถึง 

7.5 ลานคน หรือรอยละ 12.80 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ทั้งยังมีผลสูญเสียปสุขภาวะ 57 ลานป หรือ

คิดเปนรอยละ 3.7 ของ DALYs(1)

 สําหรับสถานการณในประเทศไทยพบผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

โดยในป 2555, 2556 และป 2557 พบจํานวน 1,009, 385, 1,014, 231 และ 1,047,979 คน คิดเปน

อตัราปวย 1,560.60, 1,561.42 และ 1,621.72 ตอประชากรแสนคน สงผลใหอตัราตายดวยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ซึ่งเปนภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรงใหเพิ่มข้ึนเชนกัน โดยพบอัตรา 24.7, 31.4 และ 35.8 ตอประชากรแสนคน 

ตามลําดับ สถานการณปวยและเขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขดวยโรค

ความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกภาค เมื่อเปรียบเทียบ จากป 2546 และป 2557 พบวา 

อัตราผูปวยในตอประชากรแสนคนดวยโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มจาก 389.80 (จํานวน 218,218 ราย) เปน 

1,621.72 (จาํนวน 1,047,979 ราย) ถอืวามีอตัราเพิม่ขึน้กวา 4.16 เทา และจากรายงานขอมลูผูปวยกลุมเสีย่ง

ความดันโลหิตสูง ปงบประมาณ 2556 ซึ่งปวยความดันโลหิตสูงในปงบประมาณ 2557 พบวาจากกลุมเสี่ยง 

6,521,474 คน ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 617,357 คน คิดเปนรอยละ 9.47 และ จากกลุมปกติ 

15,891,978 คน ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 653,533 คน คิดเปนรอยละ 4.11 รวมปวยเปนโรคความดัน

โลหิตสงู ป 2557 จํานวน 1,270,890 คน(2)
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 จากผลกระทบในทกุดานของโรคความดนัโลหติสงูทาํใหมมีาตรการการควบคมุและเฝาระวงัโรคความดนั

โลหิตสงู แผนพฒันาสขุภาพฉบับที ่11 ยทุธศาสตรที ่4 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึง่กาํหนดตัวชีว้ดัของการกลายเปน

ผูปวยความดันโลหิตสงูรายใหมของกลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสงู ไมเกนิรอยละ 10 เนือ่งจากพบวา กลุมเส่ียง

ตอโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตระหวาง 120/80 - 139/89 มิลลิเมตรปรอท ภายใน 2 ป 

กลายเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสงูถงึรอยละ 35.3 สถานการณโรคความดันโลหิตสงู จงัหวัดนครราชสีมา สาเหตุ

การปวยของผูปวยใน 10 อนัดบัในป 2557 ของจังหวดันครราชสีมา พบวากลุมโรคทีม่กีารเจบ็ปวยอันดับหน่ึงคือ

โรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือ โรคติดเชื้ออ่ืนๆ ของลําไส โรคเบาหวาน โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและ

ระบบภูมิคุมกัน และโรคของระบบยอยอาหาร โดยมีอัตราการเจ็บปวย 368.49, 266.58, 261.75, 257.34 

และ 234.26 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ จังหวัดนครราชสีมามีอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงใน 

ป พ.ศ. 2554 - 2556 เทากบั 676.6, 675.4 และ 654.2 ตอประชากรแสนคน ตามลาํดับ สถานการณโรคความดนั

โลหิตสงู อาํเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา เปนอกีอาํเภอหน่ึงทีม่อีตัราปวยดวยโรคความดันโลหิตสงู ป 2553 – 2557 

เทากับ 3,474.87, 3,583.64, 3,700.51, 3,826.66, และ 4,050.25 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ และ

พบผูปวยโรคความดนัโลหติสงูรายใหมมแีนวโนมสงูขึน้เชนกนั ในป 2553 – 2557 คดิเปนรอยละ 2.83, 3.08, 

3.10, 3.29 และ 5.25 ตามลําดับ(3) สถานการณโรคความดันโลหิตสูง ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา เปนอีกตําบลหน่ึงที่มีอัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง ป 2553 – 2557 เทากับ 1,246.95, 

1,429.44, 1,885.64, 2,372.26, และ 3,254.25 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ และพบผูปวยโรคความดัน

โลหิตสงูรายใหมมแีนวโนมสงูข้ึนเชนกนั ในป 2553 – 2557 คดิเปนรอยละ 8.29, 12.76, 20.19, 20.51 และ 

27.10 ตามลําดบั ซึง่พบวาประชาชนกลุมเสีย่งโรคความดันโลหิตสงู ป พ.ศ. 2556 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 

ป พ.ศ. 2557 จาํนวน 29 คน จากจาํนวนผูปวยโรคความดนัโลหติสงูในเขตรบัผดิชอบโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ตําบลปลายราง จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 27.10 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลายราง, 2557) 

ซึง่เกินเกณฑตวัชีว้ดัของสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทีก่าํหนดวาประชาชนกลุมเส่ียงสูงตอความดัน

โลหติสงู ป พ.ศ. 2556 ปวยเปนโรคความดันโลหติสงู ป พ.ศ. 2557 ไมเกิน รอยละ 8 (สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครราชสีมา, 2557) และเกินตามเกณฑตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดวาประชาชนกลุมเส่ียงสูง

ตอความดันโลหิตสงู ป 2556 ปวยเปนโรคความดนัโลหติสงู ป 2557 ไมเกิน รอยละ 10(2) จากการสาํรวจขอมลู

เบือ้งตน ในกลุมเสีย่งโรคความดนัโลหติสงูตอเกดิโรคความดนัโลหติสงู จาํนวน 30 คน ทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลปลายราง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยใชแบบสอบถาม 

พบวา ผูรบับรกิารกลุมเสีย่งโรคความดนัโลหติสงู สวนใหญยงัมพีฤติกรรมสขุภาพไมเหมาะสม ไดแก 1) ขาดการ

ออกกําลังกายอยางนอย 30 นาที นอยกวา 3 วันตอสัปดาห รอยละ 73.33 2) ไมทราบและขาดความรูเกี่ยวกับ

โรคความดนัโลหติสงู รอยละ 66.66 3) ชอบรบัประทานอาหารรสเคม็ รอยละ 63.33 4) ชอบรบัประทานอาหาร

ประเภททอด เนือ้ทอด หมทูอด ไกทอด ปลาทอด ไขทอด รอยละ 60.00 5) มคีวามเครยีด รอยละ 56.66 6) ดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล รอยละ 33.33 (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลายราง, 2558)

 จากปญหาท่ีพบดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการประยุกตใชโปรแกรมการเดินเร็วในการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมของกลุมเสีย่งเพือ่ปองกนัโรคความดนัโลหติสงูรวมกับใชแบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพเพือ่ปองกนัโรค

และแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคความดันโลหิตสูงใหกบักลุมเส่ียงตอโรคความดัน

โลหิตสูง ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมุงหวังใหกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง 

มีความรู เกิดการรับรูและแรงจูงใจตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูง มองเห็นประโยชนจากการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูงและมีพฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่ถูกตองตอเนื่องตลอดไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
 เพื่อศึกษาผลของการประยุกตใชโปรแกรมการเดินเร็วในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของกลุมเส่ียง

เพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

นิยามศัพทเฉพาะ
 1.  โปรแกรมการเดินเร็ว หมายถึง โปรแกรมกิจกรรมการออกกําลังกายดวยการเดินเร็วและกิจกรรม

ที่ใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง 

โดยการประยุกตทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเส่ียงตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูงที่นํามาใชประกอบดวยกิจกรรม

การจัดกระบวนการเรียนรูโดยการบรรยายประกอบสไลด ดูวีดีทัศนการสาธิต การฝกปฏิบัติ การแจกเอกสาร

คูมือประกอบการบรรยายโปสเตอรแผนพับการอภิปรายกลุมการเยี่ยมบานการกระตุนเตือนใหกําลังใจเพื่อให

กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงปองกันตนเองไมใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูง

 2. การเดินเร็ว หมายถึง การออกกําลังกายและมีการเคล่ือนไหวขอทั้งแขนและขาบนพ้ืนราบ โดย

จะตองกาวเทายาวๆ ในลักษณะจํ้า ใชปลายเทาถีบออกแกวงแขนตามสบาย ศีรษะตั้งตรง กาวทาวอยาง

สมํ่าเสมอ มีจังหวะเปนไปตามธรรมชาติ โดยชวงอบอุนรางกาย (warm up) ใชเวลา 5 - 10 นาที เปนการ

เตรียมพรอมของรางกายและปรับตัวของรางกาย ชวงการออกกําลังกายโดยเฉพาะการเดินเร็วตามความสามารถ

ของแตละบคุคล ซึง่ลกัษณะการปฏบิตัเิปนแบบเพิม่ความกาวหนาทลีะนอย  คอืเริม่เดนิชาๆ ในชวงเวลาทีส่ัน้กอน 

แลวจึงคอยเพิ่มระยะเวลาการเดินและแกวงแขนกอนที่จะเพิ่มความเร็ว ใชเวลา 30 - 60 นาที ชวงการ

ผอนคลาย (cool down) ใชเวลา 5 - 10 นาที จะใหเดินชาลงเรื่อยๆ จนสิ้นสุดการออกกําลังกายตามแผนการ

ออกกําลังกายและออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 - 5 วัน/สัปดาห โดยวิธีการเดินเร็วที่พัฒนาข้ึน

จากการทบทวนวรรณกรรมโดยผูวิจัย

รูปแบบการวิจัย 
 เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดสองกลุม คือ กลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบ ประชากร หมายถึง กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลปลายราง ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 887 คน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 60 คน โดยข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง

คือ พื้นท่ีรับผิดชอบ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลปลายราง ตําบลมะเกลือเกาจํานวน 8 หมูบาน เขาเกณฑ 

8 หมูบาน สุมตัวอยางโดยวิธีการจับสลากเลือกหมูบาน 2 หมูบาน เปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

กลุมทดลองคือ บานหนองเบน หมูที่ 8 จํานวน 136 คน กลุมเปรียบเทียบบานโสกจานพัฒนา หมูที่ 17 

จํานวน 122 คน ทําการสุมโดยวิธีจับฉลาก ไดกลุมละ 30 คน วัดกอนและหลังการทดลอง (Two groups 

pretest-post test design with control group) กลุมทดลอง จะไดรับโปรแกรมการเดินเร็วตอการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมของกลุมเสีย่งในการปองกนัโรคความดนัโลหติสงู กลุมเปรยีบเทยีบจะไมไดรบัโปรแกรมการปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุมเส่ียงตอการปองกันโรคความดันโลหิตสูง

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนา  

และสถิติเชิงอนุมาน เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับรูตามแบบแผนความเช่ือ

ดานสุขภาพ และการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง ภายในกลุมทดลองและกลุม
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เปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง ใชสถิติ Paired t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู การรับรู

ตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง ใชสถิติ Independent t-test เปรียบเทียบความดัน

โลหติ ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทยีบ กอนและหลงัการทดลอง โดยใชสถิตพิรรณนา  และเปรยีบเทยีบ

ความดันโลหิตระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง โดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการวิจัย
 กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุอยูระหวาง 40 - 49 ป สภาพสมรสคู    

จบระดับประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดครอบครัวสวนใหญอยูระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 

มีมวลกายอยูในเกณฑเกิน สวนใหญมีญาติสายตรงปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง พบวา คะแนนเฉลี่ยการรับรู

โอกาสเสี่ยงความรุนแรงประโยชนอุปสรรคของการปฏิบัติตัวภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม

เปรียบเทียบพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงความรุนแรงประโยชนและอุปสรรค ทั้ง 4 ดาน

มากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตาราง 1)

ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรับรูโอกาสเส่ียงความรุนแรงประโยชนอุปสรรคของการปฏิบัติตัว

  ภายหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

การรับรู

กลุมทดลอง

(n=30)

ก ลุ ม เ ป รี ย บ

เทียบ 

(n=30)
t df 95% CI p-value

X S.D. X S.D.

หลังการทดลอง

1. โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค 2.80 0.27 1.80 0.25 14.47 58 0.85-1.13 <0.001*

2. ความรุนแรงของการเกิดโรค 2.78 0.24 1.71 0.20 18.23 58 0.96-1.19 <0.001*

3. ประโยชนของการปฏิบัติตัว 2.89 0.16 1.71 0.25 21.20 58 1.06-1.29 <0.001*

4. อุปสรรคของการปฏิบัติตัว 2.70 0.26 1.57 0.24 17.03 58 0.99-1.26 <0.001*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 การเปรยีบเทียบคะแนนเฉล่ียการปฏิบตัติวัเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสงู ภายหลังการทดลองระหวาง

กลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทยีบพบวากลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่การปฏิบตัติวัเพ่ือปองกนัโรคความดนัโลหติสงู

ดานการบริโภคอาหารดานการออกกําลงักายและดานการจัดการความเครียด ทัง้ 3 ดาน มากกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 2
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การปฏบิตัติวัเพ่ือปองกนัโรคความดนัโลหติสงู ภายหลงัการทดลองระหวาง

  กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

การรับรู

กลุมทดลอง

(n=30)

ก ลุ ม เ ป รี ย บ

เทียบ 

(n=30)
t df 95% CI p-value

X S.D. X S.D.

หลังการทดลอง

1. การบริโภคอาหาร 2.58 0.30 1.71 0.25 11.92 58 0.72-1.01 <0.001*

2. การออกกําลังกาย 2.54 0.16 1.75 0.33 11.63 58 0.64-0.91 <0.001*

3. การจัดการ ความเครียด 2.53 0.32 1.75 0.25 10.23 58 0.62-0.92 <0.001*

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 พบวากอนทดลอง กลุมทดลอง ทั้งหมดมีระดับความดันโลหิตอยูในระดับความดันโลหิตกลุมเสี่ยง

ตอโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 100.00 หลังการทดลอง พบวากลุมทดลองสวนใหญมีระดับความดันโลหิต

อยูใน ระดับความดันโลหิตกลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 80.00 ระดับความดันโลหิต กลุมทดลอง

หลังการทดลอง ระดับความดันโลหิตลดลงอยูในระดับความดันโลหิตปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (ตาราง 3)

ตาราง 3 การเปรียบเทียบรอยละของระดับความดันโลหิต กลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง

ระดับความดันโลหิต

กลุมทดลอง (n=30)

t p-valueกอน หลัง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ระดับความดันโลหิตปกติ

     SBP <120 / DBP <80 0 0.00 6 20.00

ระดับความดันโลหิตกลุมเส่ียงตอโรคดันโลหิตสูง 2.69 0.012*

     SBP 120-139 / DBP 80-89 30 24 80.00

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลอง สวนใหญมีระดับความดันโลหิตกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง 

รอยละ 80.00 และกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญมีระดับความดันโลหิตอยูในระดับความดันโลหิตกลุมเสี่ยง

ตอโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 96.66 รอยละระดับความดันโลหิต กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

หลังการทดลอง ระดับความดันโลหิตลดลงอยูในระดับความดันโลหิตปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (ตาราง 4)
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ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบรอยละของระดับความดันโลหิต กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลังการ

  ทดลอง

ระดับความดันโลหิต

กลุมทดลอง 

(n=30)

กลุมเปรียบ

เทียบ (n=30) t p-value

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ระดับความดันโลหิตปกติ

     SBP <120 / DBP <80 6 20.00 0 0.00

ระดับความดันโลหิตกลุมเส่ียงตอโรคดันโลหิตสูง

     SBP 120-139 / DBP 80-89 24 80.00 29 96.66 2.86 0.006*

ระดับความดันโลหิตสูงระยะที่ 1

     SBP 140-159 / DBP 90-99 0 0.00 1 3.34

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
 หลงัการทดลองกลุมทดลอง มคีะแนนเฉล่ียการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพและคะแนนพฤติกรรม

การปฏิบัติตัว ในกลุมเสี่ยงเพื่อการปองกันโรคความดันโลหิตสูง เพ่ิมมากขึ้นกวากอนการทดลองผลการวิจัย

พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเส่ียง ความรุนแรงประโยชน และอุปสรรค ของการ

ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน มีการรับรูทั้ง 4 ดาน เพิ่มขึ้นมากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี สุพิมล (2552) รายงานผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือปองกัน

โรคความดันโลหิตสูง ของกลุมเส่ียง อายุ 35-59 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา 

โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรครวมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อปองกันโรคความดัน

โลหิตสงูของกลุมเสีย่ง 35 - 59 ป ผลการศกึษาพบวา หลงัการทดลองกลุมทดลองมีความรูเกีย่วกบัโรคความดนั

โลหิตสูง การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเส่ียง การรับรูความสามารถในการปฏิบัติตัวการรับรูผลลัพธ

ในการปฏิบัติตัว ความต้ังใจในการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคความดันโลหิตสูง สูงกวา

กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญจากสถิติ p<0.05(4) รายงานผลการประยุกตใชโปรแกรมแบบแผนความเช่ือ

ดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง

ของประชาชนกลุมเสี่ยงตําบลตั้งใจ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกัน

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p<0.05)(5) และมีแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงมากกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05)(5) ทรัพยทวี หิรัญเกิด (2556) รายงานการศึกษาผลของโปรแกรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตอความรู พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของกลุมเสี่ยงตอโรค

ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนความรูและคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูกวากอนการทดลอง และมคีาเฉลีย่ของระดบัความดัน

โลหิตซีสโตลิค และคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคตํากวากอนการทดลองและต่ํากวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)(6)

 หลงัการทดลองกลุมทดลอง มคีะแนนเฉล่ียการรับรูแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพและคะแนนพฤติกรรม



ผลของการประยุกตใชโปรแกรมการเดินเร็วในการปรับเปลี่ยน An Effects of Brisk Walking Application Program on Behavioral Modi cation
พฤติกรรมของกลุมเสี่ยงเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง  for Hypertension Prevention among Risk Group at Makluekao Subdistrict, 
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา Sungnoen District, Nakhonratchasima Province

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 201722

การปฏิบัติตัว ในกลุมเสี่ยงเพื่อการปองกันโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นมากกวากลุมเปรียบเทียบหลังการ

ทดลองภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง ประโยชน และอุปสรรค และ

การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง ดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกายเพ่ิมมากข้ึนมากกวา

กลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ 

เพ็ญศรี สุพิมล (2552) รายงานผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง ของกลุมเส่ียง 

อายุ 35 - 59 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจ 

เพือ่ปองกนัโรครวมกบัทฤษฎแีรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ปองกนัโรคความดนัโลหติสงูของกลุมเสีย่ง 35 - 59 ป 

กลุมทดลองไดรับการบรรยายสาธิตฝกปฏิบัติ จัดปายประชาสัมพันธ แจกวีซีดี คูมือการปองกันโรค การสง

ขาวสาร อุปกรณออกกําลังกายประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวโดยผูนําชุมชน ผลการศึกษาพบวา หลังการ

ทดลองกลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรู

ความสามารถในการปฏิบัติตัวการรับรูผลลัพธในการปฏิบัติตัว ความต้ังใจในการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติตัว

ในการปองกันโรคความดันโลหิตสงู สงูกวากลุมเปรยีบเทียบอยางมนียัสาํคญัจากสถิต ิp<0.05(4) อรพินท สขุสกลุ 

(2554) รายงานผลการประยุกตใชโปรแกรมแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุมเส่ียงตําบลต้ังใจ อําเภอ

เมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง ผลการวิจัยพบวา หลังการ

ทดลองกลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทยีบมแีบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ปองกนั

โรคความดันโลหิตสูงเพิ่มข้ึนจากกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ (p<0.05) และมีแบบแผนความเช่ือ

ดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05)(5) ทรัพยทวี หิรัญเกิด (2556) รายงานการศึกษาผลของโปรแกรม

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตอความรู พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของกลุมเสี่ยงตอโรค

ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนความรูและคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองสูงกวากอนการทดลอง และมคีาเฉลีย่ของระดบัความดนั

โลหิตซีสโตลิค และคาเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิคตํากวากอนการทดลองและต่ํากวากลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)(6)

 หลังการทดลองกลุมทดลอง มีรอยละของระดับความดันโลหิตลดลงอยูในเกณฑปกติ เพิ่มมากขึ้นกวา

กอนไดรับโปรแกรมการเดินเร็วในการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีรอยละของระดับความดันโลหิตลดลง

อยูในเกณฑปกติ เพิ่มมากขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบภายหลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ หลัง

การทดลอง ระดับความดันโลหิตลดลงอยูในระดับความดันโลหิตปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สอดคลองกับการศึกษาของ สุพาภร วังคะวิง (2554) รายงานผลของการเลาเร่ืองตอพฤติกรรมการเดินเร็ว 

พฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร และความดนัโลหติของผูปวยโรคความดนัโลหติสงู ผลการวจิยั พบวาภายหลงั 

6 สปัดาหของโปรแกรม กลุมทดลอง และกลุมควบคมุมพีฤติกรรมการเดนิเรว็ พฤติกรรมการรบัประทานอาหาร 

และคาความดันซิสโตลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และคาความดันไดแอสโตลิกแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .05)(7)

 สรุป ผูวจิยัไดจดักจิกรรม การออกกําลังกายดวยการเดินเร็วและการเรียนรูโดย การประยุกตใชแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุมเสี่ยง

ตอโรคความดันโลหิตสูง มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การบรรยายประกอบสไลด วีดีทัศน การใชสื่อตัว
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แบบจริง การสาธิตเมนูอาหารเกลือตํา และฝกปฏิบัติ การออกกําลังกาย การจัดการความเครียด เพื่อให

กลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงไดมีสวนรวมตามความเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่ผูวิจัยกําหนด 

 การออกกําลังกายดวยการเดินเร็วเปนกิจกรรมที่ออกกําลังกายที่ทําไดงาย ไมตองใชอุปกรณหลายอยาง

และประหยัดงบประมาณ กลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูงมีการออกกําลังกายที่เปนรูปแบบและตอเน่ือง เพื่อ

เปนการเสริมประสบการณใหกลุมตัวอยาง ทําใหประชากรกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง มีการเปลี่ยนแปลง

ความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการ

ความเครยีด เปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ บคุคลทีม่โีอกาสรบัรูโอกาสเสีย่งของการเกดิโรค การรบัรูความรนุแรง

ของโรค การรับรูถึงประโยชนและอุปสรรคในการปองกันโรคและรักษาโรค บุคคลน้ันจะเห็นถึงความสําคัญ

ของการมีสุขภาพดี และเปนปจจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคของบุคคลนั้นได

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย

  1.1 การศึกษาผลของการประยุกตใชโปรแกรมการเดินเร็วในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุม

เสี่ยงเพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สามารถทําใหกลุม

เสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง มีการออกกําลังกายดวยการเดินเร็ว มีความรู มีการรับรูและปฏิบัติในการปองกัน

โรคความดันโลหิตสงูมากกวากลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตท่ีไมไดรบัโปรแกรมดังนัน้หนวยงานโรงพยาบาลสง

เสริมสุขภาพตําบล ควรใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดโปรแกรมในลักษณะนี้ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยงอยางท่ัว

ถึงในพื้นท่ีอื่น ๆ ตอไป 

  1.2 นําไปประยุกตใชในการดําเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมปองกันโรคอ่ืนๆ ที่เกิดจากการ

มีพฤตกิรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน

  1.3 การท่ีจะใหพฤติกรรมของประชาชนกลุมเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพอยางยั่งยืน เจาหนาที่สาธารณสุข ควรติดตามสนับสนุนอยางสมําเสมอ เพื่อใหเกิด

การปฏิบัติอยางตอเน่ือง

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป

  2.1  ควรมีการศึกษาในระยะยาวเพ่ือประเมินความตอเน่ืองของพฤติกรรมการปองกันโรคความดัน

โลหิตสูงโดยมีการจัดกิจกรรม การกระตุนเตือน อยางสมําเสมอและมีการติดตามเปนระยะอยางตอเนื่อง

  2.2  ควรนํารูปแบบการทดลองน้ีไปปรับใชใหเหมาะสมในกลุมเส่ียงตอโรคความดันโลหิตสูงในพ้ืนท่ีอ่ืน

  2.3 ควรนาํรปูแบบการวจิยัเชงิปฏิบตักิารมาศกึษาหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการปองกนัโรคไมตดิตอ

ตางๆ เพราะเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางมีสวนรวมในการปฏิบัติและพัฒนาไปดวย
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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตราการเปนพิษของระบบตางๆ ในรางกายของเกษตรกรจาก

สารเคมตีกคางในเลอืดพืน้ท่ี อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมีา และศึกษาปจจยัท่ีมคีวามสมัพันธตอความเปนพษิ

ของสารเคมีในเลือดเกษตรกรโดยใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรจํานวน 

400 ราย ในระหวางเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ป พ.ศ. 2559  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ

พรรณนา นําเสนอดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติถดถอยโลจิสติกแบบพหุ  

ผลการศึกษาพบวา อัตราการเปนพิษของระบบตางๆ ในรางกายของเกษตรกรจากสารเคมีตกคางในเลือด 

สวนมากเกษตรกรที่ใชสารเคมีมีอาการพิษระบบกลามเนื้อ เสนเอ็นมากที่สุด รอยละ 30.60 รองลงมาคือระบบ

ประสาท รอยละ 22.00 และระบบระบบทางเดินหายใจ รอยละ 19.4 และเม่ือพิจารณาอาการของแตละระบบแลว 

พบวาในระบบระบบกลามเน้ือ เสนเอ็นจะมีอาการเม่ือยลามากท่ีสุด รอยละ 30.9 ระบบประสาทมีอาการ

ปวดศีรษะ รอยละ 45.9 และระบบทางเดินหายใจมีอาการระคายเคืองคอ แสบคอ คอแหง รอยละ 38.2 

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร จากการวิเคราะหดวยสถิติ

ถดถอยโลจิสติกแบบพหุพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 ในปจจัยดาน

ระยะเวลาการฉีดพน (ORadj =1.91, 95%CI = 1.15-2.41, p-value< 0.001) ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืช

บางชนิด (ORadj = 4.15, 95%CI = 1.47-11.70, p-value = 0.006) และพฤติกรรมการใชสารเคมี (ORadj = 

0.45, 95%CI = 0.32-0.65, p-value < 0.001) สรุป ความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร ยังคง

เปนปญหาท่ีสําคัญ ที่ทุกภาคสวนตองรวมแรงรวมใจกันลดปญหาสารเคมีที่ตกคางท้ังในข้ันตอนการทํางาน

ดานการเกษตรและปริมาณสารเคมีที่ตกคางในพืช ผัก ผลไม กันอยางจริงจังเพ่ือลดปญหาดานสุขภาพ

ของประชาชน

คําสาํคัญ : เกษตรกร, การใชสารเคมี, ปจจัยที่สงผล, อาการพิษ, ระดับคาสารเคมีในเลือด

Abstract
 This study has objectives to evaluate the rate of system toxicity from the chemical residues 

in the blood of farmers locating in Khamsaengsaeng District, NakhonRatchasima Province, and determine 

the factors affecting the toxicity of the blood chemicals of farmers. A Questionnaire was used as an 

instrument for collecting data from 400 farmers between October to December 2016  Statistics used 

for data analyses were descriptive statistics presenting with frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and multivariable logistic regression. The results of chemical residues in farmer’s blood 
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found that most chemical substances caused the most toxic symptoms were the musculoskeletal 

system 30.60%, followed  by the nervous system 22.00% and the respiratory system 19.4%. 

In the musculoskeletal system and tender,  most  symptom found was fatigue 30.9%. Nervous system 

found was headache  45.9% and respiratory tract  system was irritation and neck spasms 38.2%. 

With the toxicity of chemicals in the farmer’s blood, the results from multivariable logistic regression 

showed statistically signi cant at p-value <0.05 of spray duration (ORadj = 1.91, 95% CI = 1.15-2.41, 

p-value <0.001), some weed species (ORadj = 4.15, 95% CI = 1.47-11.70, p-value = 0.006), 

and chemical use behavior (ORadj
 = 0.45, 95% CI = 0.32-0.65, p-value <0.001). In conclusion, 

toxicity in farmer’s blood chemicals still a major problem. All sectors must seriously collaborate 

and work together to reduce chemical residues in both agricultural related work and in vegetables which 

may alleviate public health in general population.

Keywords : farmers, chemical pesticide use, affecting factors, pesticide poisoning, blood chemical levels 

บทนํา
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีสินคาทางการเกษตรที่สําคัญ มูลคาการสงออกสินคาทางการ

เกษตรในป พ.ศ. 2558 เทากบั 1,211,164 ลานบาท การใชสารเคมกีาํจดัวชัพืช กาํจดัแมลง เปนทางเลอืกหนึง่

ที่เกษตรกรใชเพื่อเรงการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต การใชสารเคมีในปจจุบันมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น จะเห็นไดจาก

ปริมาณการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีสูงขึ้นจาก 117,645 ตัน ในป 2557 สูงขึ้นเปน 119,971 ตัน

ในป 2558(1) และในป พ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรคไดทําการตรวจสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร

ไปทั้งสิ้น 317,051 ราย พบวาในจํานวนนี้ 107,820 ราย มีผลตรวจเลือดอยูในระดับไมปลอดภัย รอยละ 34 

หรือจํานวน 1ใน 3 ของเกษตรกรมีความไมปลอดภัยจากการใชสารเคมีเกษตร(2) การใชสารเคมีสงผลตอ

สขุภาพของเกษตรกรในลกัษณะอาการเฉยีบพลนั เชน ปวดศรีษะ  มนึงง  คลืน่ไส อาเจยีน ปวดกลามเนือ้ เปนตน 

และอาการเรือ้รงั เชน การเปนหมนั การเสือ่มสมรรถภาพทางเพศ การเปนอมัพฤต อมัพาต และมะเรง็ เปนตน(3)

 อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวย 7 ตําบล มีจํานวนครัวเรือน 12,119 ครัวเรือน 

เปนครัวเรือนที่ทําอาชีพเกษตร 7,069 ครัวเรือน พืชทางการเกษตรสวนใหญเปนที่นา เทากับ 197,689 ไร  

สวนพืชผักที่นิยมปลูกมากท่ีสุดคือ พริก 2,420.83 ไร(4) ในฤดูเพาะปลูกพบวา เกษตรกรบางรายมีภาวะ

เจ็บปวยทางดานผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร และกลามเน้ือ จากการตรวจเลือด

หาระดับเอ็นไซมโคลีนเอสเตอรเรส เพื่อหาภาวะเสี่ยงของสารเคมีที่ตกคางในรางกายของเกษตรกรในป 2559  

พบวา เกษตรกรที่มีผลเลือดอยูในระดับเสี่ยงและระดับไมปลอดภัยซึ่งเปนอันตรายตอรางกายถึงรอยละ 21.51  

และ รอยละ 9.08 ของเกษตรกรท่ีทาํการตรวจเลือดท้ังหมด (จาํนวน 1,399 คน)(5) อยางไรก็ตามการใชสารเคมี

จะสงผลเสียกับสุขภาพของเกษตรกรท้ังในลักษณะอาการเฉียบพลันและอาการเร้ือรัง ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาถึงอัตราการเปนพิษและปจจัยที่สงผลตออาการพิษที่เกิดจากการใชสารเคมีและระดับสารเคมี

ตกคางในเลือดของเกษตรกรอําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ท้ังน้ีเพื่อใชเปนขอมูลในการปองกัน

และรักษาอาการที่เกิดจากสารเคมี รวมถึงชวยในการลดระดับสารเคมีที่ตกคางในเลือดของเกษตรกรตอไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
 1. เพือ่หาอตัราการเปนพษิระบบตางๆ ในรางกายของเกษตรกรจากสารเคมตีกคางในเลอืดพ้ืนที ่อาํเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
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 2. เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธตอความเปนพิษของสารเคมใีนเลอืดเกษตรกร อาํเภอขามสะแกแสง  

จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห (cross-sectional analytical  study)

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากร คือ เกษตรกรท่ีอยูใน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกร อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาท่ีเขารวมโครงการคัดกรอง

ความเสี่ยงจากการใชสารเคมีในเกษตรกร ในระหวางเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ป พ.ศ. 2559 จํานวน 400 คน

 ขนาดตวัอยาง การคํานวณกลุมตวัอยางประมาณดวยคาสดัสวนของประชากรกรณทีราบประชากรทีศ่กึษา 

เกษตรกรท้ังหมด 13,583 คน(4) โดยที่ Wayne W.,D (1995)(11) กําหนดใหมีคาตางๆ ดังนี้

 Z /2 = คาสถิติแจกแจงปกติมาตรฐานท่ีระดับความเชื่อมั่นของประมาณคา 95% มีคาเทากับ 1.96

 d =  คาความคาดเคล่ือนที่ยอมรับได โดยผูวิจัยกําหนดใหเทากับ 0.05

 P =  คาสัดสวนของเกษตรกรท่ีมีอาการเปนพิษจากสารเคมี ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดใหเทากับ 0.05

 N =  จํานวนประชากรท่ีทําการศึกษา

 ไดจํานวนตัวอยางท้ังหมด 374 คน แตเพื่อปองกันการสูญหายของตัวอยางผูวิจัยจึงทําการเพ่ิมขนาด

ตัวอยางอีกประมาณรอยละ 10 รวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน  ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling)โดยวิธีการจับสลากเลือกเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการคัดกรองความเส่ียงจากการ

ใชสารเคมีของเกษตรกร ป 2559 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

 ใชแบบสัมภาษณที่สรางจากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ไดจากการทบทวนเอกสารวิชาการ และงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย ประกอบดวย 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง, 

ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีทางการเกษตร, พฤติกรรมการใชสารเคมีและอาการพิษจากการใชสารเคมี

ของเกษตรกร

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา(Content validity) โดยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูดานสารเคมีทางการเกษตร จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความตรง

ตามทฤษฎี และตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของเน้ือหาและภาษา การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) 

นาํแบบสัมภาษณทีท่าํไปทดลองใชกบัเกษตรกร จาํนวน 20 คน โดยตรวจสอบลําดับเน้ือหา ภาษา ความสอดคลอง

ของขอความ และความครบถวน นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามวัตถุประสงคการวิจัย

การวิเคราะหขอมูล 

 1.  ขอมูลทั่วไปของตัวอยางใชสถิติเชิงพรรณนา กรณีที่ขอมูลตอเนื่องจะนําเสนอในรูปแบบของความถี่ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และขอมูลจําแนกใชคาความถี่ รอยละ

 2.  ในการคาํนวณหาอตัราการเปนพษิแตละระบบในรางกายของเกษตรกรจะหาคาไดจากจาํนวนเกษตรกร

ที่มีอาการเปนพิษในแตละระบบ หารดวยจํานวนเกษตรกรท้ังหมดคูณดวย 100 นําเสนอดวยความถี่และรอยละ

 3. การวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร ทําแบบ

สองขัน้ตอนโดยข้ันตอนแรกเปนการวเิคราะหตวัแปรเดีย่ว โดยไมคาํนงึถงึผลกระทบจากปจจยัอ่ืนๆ เพือ่คดัเลอืก
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ตัวแปรเขาสมการในการวิเคราะหขั้นตอนที่สอง ในขั้นตอนน้ีใชสถิติ bivariate logistic regression โดยพิจารณา

คา p-value<0.25 เพื่อหาสมการทํานายในตอไป

 4.  การหาปจจัยที่มีความสัมพันธในข้ันตอนสุดทายคือการวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ วิเคราะหหาความ

สัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่เลือกในขั้นตอนแรก กับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกรใชสถิติ

การวิเคราะหดวย Multivariable  logistic regression โดยพิจารณาคา p-value<0.05

ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 67.30 อายุระหวาง 41 - 55 ป 

รอยละ 48.30 สถานภาพสมรส รอยละ 91.25 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา รอยละ 77.3 ประกอบอาชีพ

เปนเกษตรกรเปนระยะเวลา 11 - 20 ป รอยละ 33.80 ปลูกขาว รอยละ 43.20 ใชสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืช 

ยี่หอเกล้ียงนา รอยละ 33.10 ฉีดพนสารเคมีเอง รอยละ 74.50 ระยะเวลาในการฉีดพนสารเคมีตอครั้งใชเวลา

ฉีดสารเคมีตํ่ากวา 1 ชั่วโมง รอยละ 40.30 และไดรับการอบรมเกี่ยวกับการใชสารเคมี รอยละ 57.50 

   จากการเก็บขอมูลพบวา เกษตรกรมีคะแนนความรูเรื่องการใชสารเคมีระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย

กอนการใชสารเคมี เทากับ 5.82 คะแนน (S.D. = 0.47) ระหวางการใชสารเคมี เทากับ 5.57 คะแนน

(S.D. = 0.54) และหลังการใชสารเคมีเทากับ 7.65 คะแนน (S.D. = 0.69) (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1 ระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีของเกษตรกร

ความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมี คะแนนเฉล่ีย (S.D.) การแปลความหมาย

กอนการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 6) 5.82 (0.47) ดีมาก

ระหวางการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 6) 5.57 (0.54) ดีมาก

หลังการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 8) 7.65 (0.69) ดีมาก

 สําหรับพฤติกรรมการใชสารเคมี พบวา เกษตรกรมีพฤติกรรมการใชสารเคมีระดับดีมาก โดยมี

คะแนนเฉล่ียกอนการใชสารเคมี เทากับ 15.07 คะแนน (S.D. = 1.57) ระหวางการใชสารเคมี เทากับ 

27.51 คะแนน (S.D. = 3.06) และหลังการใชสารเคมีเทากับ 12.06 คะแนน (S.D. = 1.72) (ตารางท่ี 2)

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชสารเคมีเกษตร

พฤติกรรมการใชสารเคมี คะแนนเฉล่ีย (SD) การแปลความหมาย

กอนการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 16) 15.07 (1.57) ดีมาก

ระหวางการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 30) 27.51 (3.06) ดีมาก

หลังการใชสารเคมี (คะแนนเต็ม 14) 12.06 (1.72) ดีมาก

 จากการเก็บขอมูล พบวาโดยสวนมากแลวเกษตรกรที่ใชสารเคมีมีอาการพิษระบบกลามเนื้อ เสนเอ็น 

มากที่สุด รอยละ 30.60 รองลงมาคือระบบประสาท รอยละ 22.00 และระบบระบบทางเดินหายใจ 

รอยละ 19.40 และเม่ือพิจารณาอาการของแตละระบบแลวพบวา ในระบบระบบกลามเนื้อ เสนเอ็นจะมีอาการ

เมื่อยลามากที่สุด รอยละ 30.90 ระบบประสาทมีอาการปวดศีรษะ รอยละ 45.90 และระบบทางเดินหายใจ

มีอาการระคายเคืองคอ แสบคอ คอแหง รอยละ 38.20 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงอาการพิษตอสุขภาพเกษตรกรที่มีการใชสารเคมี

อาการพิษ (ภาพรวม) จํานวน (n = 400) รอยละ

ระบบกลาม เสนเอ็น กระดูกและขอ 123 30.60

ระบบประสาท 88 22.00

ระบบทางเดินหายใจ 78 19.40

ระบบทางเดินอาหาร 45 11.30

ระบบผิวหนัง 44 11.20

อื่นๆ 22 5.50

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร

 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกรโดยวิเคราะห

แบบ bivariate ดวยสถิติ logistic regression พบตัวแปรที่ระดับ p-value < 0.25 เพื่อนําเขาสมการในข้ันตอน

ตอไปไดแกปจจัยดานอายุของเกษตรกร, การฉีดสารเคมี, ระยะเวลาในการฉีดพนสารเคมี, การอบรมการใช

สารเคมี, ชนิดของสารเคมี, พฤติกรรมการใชสารเคมี (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4 ความสัมพนัธของปจจยักบัความเปนพิษของสารเคมีในเลอืดเกษตรกรโดยการวิเคราะหแบบ bivariate 

  ดวยสถิติ logistic regression

ปจจัย จํานวน 
รอยละความเปนพิษ

ของสารเคมีในเลือด
Odds ratio 95%CI p-value

อายุ    0.05

     25 - 40 ป 41 51.22 1

     41 - 55 ป 193 32.64 0.46 0.23-0.91

     มากกวา 55 ป 166 40.96 0.66 0.33-1.31

mean (S.D.) =52.7 (9.8), median (min : max) = 53 (25 : 78)

ระยะเวลาการประกอบ

อาชีพ
0.29

     ตํ่ากวา 10 ป 61 47.54 1

     11-20 ป 135 38.52 0.69 0.38-1.27

     21-30 ป 105 37.14 0.65 0.34-1.24

     มากกวา 30 ป 99 32.32 0.52 0.27-1.02

mean (S.D.)=1.6 (1.02), median (min : max) = 2 (0 : 3)

การฉีดสารเคมี < 0.001

     ไมไดฉีดเอง 102 23.53 1

     ฉีดเอง 298 42.95 2.45 1.47-4.08
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ตารางที่ 4 ความสัมพนัธของปจจยักบัความเปนพิษของสารเคมีในเลอืดเกษตรกรโดยการวิเคราะหแบบ bivariate 

  ดวยสถิติ logistic regression (ตอ)

ปจจัย จํานวน 
รอยละความเปนพิษ

ของสารเคมีในเลือด
Odds ratio 95%CI p-value

ระยะเวลาในการฉีดพน < 0.001

     mean (SD) 2.67 (2.55) 38 2.15 1.73-2.68

     median (min : max) 2 (0 : 10)

การอบรมการใชสารเคมี 0.02

     ไมอบรม 170 31.18 1

     อบรม 230 43.04 1.67 1.10-2.53

สารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 1 0.15

     ไมใช 234 35.04 1

     ใช 166 38 1.35 0.90-2.03

สารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 2 0.0012

     ไมใช 347 34.87 1

     ใช 53 58.49 2.63 1.46-4.74

สารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 3 0.1235

     ไมใช 350 36.57 1

     ใช 50 48 1.6 0.88-2.91

สารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 4 0.64

     ไมใช 126 37.5 1

     ใช 64 40.63 1.14 0.66-1.97

สารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 5 0.9

     ไมใช 338 37.87 1

     ใช 62 38.71 1.04 0.59-1.81

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 6 0.59

     ไมใช 390 38.21 1

     ใช 10 30 0.69 0.18-2.72

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 7 0.81

     ไมใช 394 38.07 1

     ใช 6 33.33 0.81 0.15-4.49
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ตารางที่ 4 ความสัมพนัธของปจจยักบัความเปนพิษของสารเคมีในเลอืดเกษตรกรโดยการวิเคราะหแบบ bivariate 

  ดวยสถิติ logistic regression (ตอ)

ปจจัย จํานวน 
รอยละความเปนพิษ

ของสารเคมีในเลือด
Odds ratio 95%CI p-value

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 8 0.21

     ไมใช 374 38.77 1

     ใช 26 26.92 0.58 0.24-1.42

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 9 0.79

     ไมใช 388 37.89 1

     ใช 12 41.67 1.17 0.36-3.76

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 10 0.58

     ไมใช 396 38.13 1

     ใช 4 25 0.54 0.06-5.25

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 11 < 0.001

     ไมใช 375 35.73 1

     ใช 25 72 4.62 1.88-

11.35

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชชนิดที่ 12 0.69

     ไมใช 391 37.85 1

     ใช 9 38.00 1.31 0.35-4.97

พฤติกรรมการใชสารเคมี < 0.001

     mean (SD)

     median (min : max) 57(31:60) 38.00 0.88 0.85-0.92

 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร โดยวิเคราะห

แบบ multivariable logistic regression พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05

ในปจจัยดานระยะเวลาการฉีดพน (ORadj =1.91, 95%CI = 1.15 - 2.41, p-value < 0.001) ชนิดสารเคมี

กลุมกําจัดวัชพืช ชนิดที่ 11 (ORadj = 4.15, 95%CI = 1.47 - 11.70, p-value = 0.006) และพฤติกรรม

การใชสารเคมี (ORadj = 0.45, 95%CI = 0.32-0.65, p-value < 0.001) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธของปจจัยตางกับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกรโดยการวิเคราะหแบบ

  Multivariate ดวยสถิติ logistic regression

ปจจัย จํานวน

รอยละความ

เปนพิษของสาร

เคมีในเลือด

Odds ratio
Adjusted

odds ratio
95%CI p-value

ระยะเวลาในการฉีดพน < 0.001

     mean (SD) 2.67 (2.55)

     median (min : max) 2 (0 : 10) 38 2.15 1.91 1.15-2.41

ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืช ชนิดที่ 11 0.006

     ไมใช 375 35.73 1 1 1.47-11.70

     ใช 25 72 4.62 4.15

พฤติกรรมการใชสารเคมี < 0.001

     mean (SD) 55.18(5.71)

     median (min : max) 57(31 : 60) 38 0.88 0.45 0.32-0.65

อภิปรายผล
 ความรูเก่ียวกับการใชสารเคมี มีระดับความรูเก่ียวกับการใชสารเคมีอยูในระดับความรูดีมากโดยมี

คะแนนเฉล่ียกอนการใชสารเคมี เทากับ 5.82 คะแนน (S.D. = 0.47) ระหวางการใชสารเคมี เทากับ 5.57 

คะแนน (S.D. = 0.54) และหลังการใชสารเคมีเทากับ 7.65 คะแนน (S.D. = 0.69) ซึ่งเกษตรกรจะไดความรู

จากกลุมเกษตรกรดวยกัน และจากรานขายสารเคมี ซึ่งสอดคลองกับ สนาน ผดุงศิลป(6) ไดศึกษาความรู

และพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรมากคิดเปนรอยละ 65.25 เปนอันดับ

แรกรองลงมาคือระดับความรูเกีย่วกับการใชสารเคมีกาจัดศตัรูพชืของเกษตรกรปานกลางคิดเปนรอยละ 33.62 

และระดับความรูเกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรนอยคิดเปนรอยละ 1.13 

 พฤติกรรมการใชสารเคมี สวนใหญมีระดับพฤติกรรมการใชสารเคมีระดับดีมากโดยมีคะแนนเฉล่ีย

กอนการใชสารเคมี เทากับ 15.07 คะแนน (S.D.= 1.57) ระหวางการใชสารเคมี เทากับ 27.51 คะแนน 

(S.D. = 3.06) และหลังการใชสารเคมีเทากับ 12.06 คะแนน (S.D. = 1.72) เนื่องจากเกษตรกรบางทาน

มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติอยางเครงครัดในการใชสารเคมีเพราะกังวลวาสารเคมีจะดูดซึมเขาสูรางกายของตน แตถึง

อยางไรก็ยงัมเีกษตรกรบางคนท่ีไมปฏิบตัใินบางเร่ือง เชน การไมสวมแวนตา ไมสวมหนากากและไมสวมรองเทา 

ดวยเหตไุมถนดัในการทํางาน และประเด็นพฤติกรรมหลังการฉีดพน พบวาการทําลายสารเคมีไมเลอืกวธิฝีงกลบ

เพราะวาลาํบาก ยุงยากและไมมพีืน้ทีใ่นการฝงกลบสารเคม ีแตอยางไรกต็ามระดบัพฤตกิรรมการใชสารเคมรีะดบั

ดีมากนี้ซึ่งสอดคลองกับ สนาน ผดุงศิลป(6) 

 อัตราการเปนพิษระบบตางๆ ในรางกายของเกษตรกรจากสารเคมีตกคางในเลือด สวนมากแลว

เกษตรกรท่ีใชสารเคมีทีม่อีาการพิษระบบกลามเน้ือ เสนเอ็น มากท่ีสดุรอยละ 30.60 รองลงมาคือระบบประสาท 

รอยละ 22.00 และระบบระบบทางเดินหายใจ รอยละ 19.4 และเม่ือพิจารณาอาการของแตละระบบแลว

พบวา ในระบบระบบกลามเนื้อ เสนเอ็นจะมีอาการเม่ือยลามากที่สุด รอยละ 30.9 ระบบประสาทมีอาการ

ปวดศีรษะ รอยละ 45.9 และระบบทางเดินหายใจมีอาการระคายเคืองคอ แสบคอ คอแหงรอยละ 38.2 
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ซึ่งสอดคลองกับ วิทญา ตันอารียและสามารถ ใจเตี้ย(7) สอดคลองกับทฤษฎีพิษของสารเคมีที่สงผลทําให

เกิดอาการพิษตอรางกายของบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนด เอ็นไวรอนเมนทอล เซอรวิส จํากัด(3) และทฤษฎี

สารกําจัดวัชพืช: หลักการและกลไกการทําลายของ ทศพล พรพรม(8) 

 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร ไดแก ปจจัยดานอายุของ

เกษตรกร, การฉีดสารเคมี, ระยะเวลาในการฉีดพนสารเคมี, การอบรมการใชสารเคมี, ชนิดของสารเคมีและ

พฤติกรรมการใชสารเคมีซึ่งสอดคลองกับพิมาน ธีระ รัตนสุนทร(10) และ สอดคลองกับ จริยา มวงงาม(9) 

ความสมัพนัธระหวางปจจยัตางๆ กบัความเปนพษิของสารเคมใีนเลอืดเกษตรกรพบความสมัพันธอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.05 ในปจจัยดานระยะเวลาการฉีดพน, ชนิดสารเคมีกลุมกําจัดวัชพืชบางชนิด

และพฤติกรรมการใชสารเคมี ซึง่สวนใหญมวีธิกีาํจัดปองกันสารเคมีกาํจัดศตัรูพชืและมีการปฏิบตัติามคําแนะนํา

ในการกําจัดศัตรูพืชและเม่ือไดรับสารพิษเกษตรกรจะหยุดพนทันทีที่ไดรับสารเคมีเขาสูรางกาย

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
 1. จากปญหาท่ียังพบสารเคมีตกคางในรางกายเกษตรกร ควรมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของของภาครัฐ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชทางสื่อตางๆ ที่เขาใจงาย เชน การใช

แผนพับ โปสเตอร นําเสนอเปนรูปภาพ เปนตน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีความระมัดระวังในการใชสารเคมี

มากขึ้นพรอมทั้งแจงขาวสารขอมูลใหมๆที่เก่ียวกับการเกษตรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

 2. จากการวจิยัพบวา มเีกษตรกรบางสวนทีม่ผีลการตรวจเลอืดอยูในระดับเสีย่ง และประชาชนบางทาน

ที่ไมไดเปนเกษตรกรแตรับประทานผักและผลไมซึ่งมีโอกาสที่จะมีการสะสมสารเคมีในรางกายไดหนวยงาน

ที่เกี่ยวของนาจะมีการตรวจระดับสารเคมีในเลือดทั้งเกษตรกรและประชาชนกลุมอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง เพื่อ

เปนการเฝาระวังระดับสารเคมีในเลือดของทั้งเกษตรกรและบุคคลอื่นที่สัมผัสสารเคมี และเพื่อสามารถประเมิน 

ติดตาม ตรวจสอบตลอดจนการฟนฟูเกษตรกรที่ตกอยูในภาวะที่ไมปลอดภัยซึ่งจะสามารถแกปญหาสุขภาพได

ในระดับหนึ่ง เชน การใชสมุนไพรเพ่ือลดสารพิษในรางกายของเกษตรกร ไดแก รางจืดเปนตน

 3. จากการวิจัยพบวา ระยะเวลาการฉีดพนสารเคมีมีผลตอความเปนพิษของสารเคมีในเลือดเกษตรกร 

ดังนั้น จึงควรมีการรณรงคหรือประชาสัมพันธเกษตรอินทรีย ซึ่งคลายการทําเกษตรแตเดิมที่มีวิธีกําจัดวัชพืช

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม หรือเปลี่ยนจากการใชสารเคมีสังเคราะหในปจจุบันเปนการใชเครื่องมือทางชีวภาพ

ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและเนนสงเสริมความสมบูรณของพ้ืนที่เกษตรและระบบนิเวศ 
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บทคัดยอ
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเส่ียงตําบลบานแปรงอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมาโดยประยุกต

ทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการสนับสนุนทางสังคม ในการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก  โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 78 คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 39 คน 

คดัเลือกโดยความสมัครใจเขารวมกจิกรรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กลุมทดลองไดรบัโปรแกรม

สุขศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 17 ครั้ง ประกอบดวย การบรรยาย การฉายวีดีทัศน ตัวอยางมดลูกที่เปนมะเร็ง ตัวแบบ 

แผนพับ และการเยี่ยมบานใหคําปรึกษา สวนกลุมเปรียบเทียบไดรับกิจกรรมตามปกติของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหนองไทร การศึกษาน้ีใชเวลาดําเนินการวิจัยทั้งสิ้น 10 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามที่มีคาความเช่ือมั่น 0.77 และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่รอยละคาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนภายในกลุมดวยสถิติ Paired 

t-test และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนระหวางกลุมดวยสถิติ Independent Samples t-test 

ผลการวิจัยพบวา 1) กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูโอกาสเส่ียง การรับรูความรุนแรงการรับรูประโยชน

ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.001) 2) กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนการรับรู

โอกาสเส่ียง การรับรูความรุนแรงการรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสงูกวากลุมเปรียบเทียบ

อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่(p <0.001) มคีาเฉลีย่คะแนนการรบัรูอปุสรรคของการเขารบัการตรวจคดักรองมะเรง็

ปากมดลูกสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p <0.05) 3)กลุมทดลองมีพฤติกรรมการเขารับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.001) จากผล

การศึกษาแสดงใหเห็นวา โปรแกรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยประยุกตทฤษฎีแบบแผน

ความเชื่อดานสุขภาพรวมกับการสนับสนุนทางสังคม  ทําใหสตรีกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมการเขารับบริการ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกเพ่ิมขึ้น  ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงอาจนําโปรแกรมสุขศึกษาน้ีไปประยุกตใช เพื่อ

เพิ่มอัตราการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในพ้ืนที่อื่นตอไป

คําสําคัญ : โปรแกรมสงเสรมิการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู, แบบแผนความเชือ่ดานสขุภาพ, แรงสนบัสนนุ

  ทางสังคม
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Abstract
 This quasi-experimental research aimed to study the effects of cervical cancer screening 

program among the risk group in sub district Ban Prang, Dankhuntod district, NakhonRatchasima 

by using the health belief model and social support for the reception of cervical cancer screening. 

The samples were 78 divided into 2 groups for the experimental and control group. Each group was 39.

Volunteers for cervical cancer screening program will receive all the programs 17 times. The program 

comprised narration, video presentation, cervical cancer samples, prototypes, brochures, home visiting 

and giving advice. The control group received the ordinary activities of health promotion hospital, 

Tambol NhongSai. The study was taken during 10 weeks. The data were collected by using 

questionnaires which reliability is 0.77. The data were analyzed by using descriptive statistic include 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The mean different comparing within the groups 

were analyzed by Paired t-test. The mean different comparing between the groups was analyzed 

by Independent Samples t-test. The research results reveal that after the program: 1) The experimental 

group perceived risks and perceived severity of cervical cancer(p<0.001), perceived bene ts (p<0.001), 

perceived barriers of cervical cancer screening program(p<0.001), perceived the occasion risks higher 

than before with statistical signi cance. 2)The experimental group and severity of cervical cancer, 

perceived the bene ts of cervical cancer screening program(p<0.001)and perceived the obstacles 

of cervical cancer screening program(p<0.05)higher than the control group with statistical signi cance. 

3) The experimental group had the behaviors of cervical cancer screening higher than the control 

group signi cantly (p<0.001). The research results conclude that cervical cancer screening promotion 

program by using the health belief model and social support affected to the target women had 

the increasing behaviors of cervical cancer screening. Thus, this program should be applied to enhance 

the rates of cervical cancer screening in other areas.

Keywords : Cervical Cancer Screening Program, Health Belief Model, Social Support

บทนํา
 มะเร็งปากมดลูกเปนปญหาสุขภาพที่คุกคามชีวิตของสตรีทั่วโลก และเปนสาเหตุการตายของสตรี

อันดับ 3 รองจากมะเร็งเตานมและมะเร็งปอด สํานักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International agency for 

research on cancer, IARC) ขององคการอนามัยโลก(1) ไดรายงานสถิติของผูปวยมะเร็งทั่วโลกใน พ.ศ. 2553 

พบวามีผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมประมาณ 530,000 คนตอป ซึ่งประมาณรอยละ 85 อยูในประเทศ

ที่กําลังพัฒนา และมีผูปวยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 275,000 คนตอป ซึ่งประมาณรอยละ 88 

อยูในประเทศที่กําลังพัฒนาเชนกัน(1) สําหรับในประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่พบเปนอันดับ 2 

รองจากมะเร็งเตานม และปจจุบันยังคงเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ โดยมีอุบัติการณ

ปรับมาตรฐานตามอายุ (Age standardized incidence rate) เทากับ 24.5 ตอประชากรสตรี 100,000 คน 

ในแตละปมีจํานวนผูปวยมะเร็งปากมดลูกรายใหมประมาณ 5,200 คน หรือประมาณรอยละ 52 ถาคิดเปนวัน

แลวจะตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยวันละ 27 คน และมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ย

วันละ 14 คน ในการเสียชีวิตจากมะเร็งของสตรีไทยน้ัน สตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเปนอันดับ 2 
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รองจากมะเร็งตับ(1) และเมื่อปวยแลวจะกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมามากมายไดแกผลกระทบตอบุคคล

ทําใหเกิดความทุกขทรมานจากการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ เกิดความทอแทสิ้นหวังในชีวิต

ตองเสียชวีติพลดัพรากจากบุคคลอันเปนทีร่กัไปกอนถงึเวลาอันควร ผลกระทบตอครอบครัวโดยเฉพาะบุคคลนัน้

เปนกําลังสําคัญในการทํางานหาเล้ียงครอบครัวจะทําใหครอบครัวเดือดรอนตองเสียคาใชจายในการรักษามาก 

กอใหเกิดความโศกเศราเปนทุกขแกคนในครอบครัวที่เห็นบุคคลอันเปนที่รักตองไดรับความทุกขทรมาน

และตองสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักไปในที่สุด นอกจากนี้ยังกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและประเทศชาติ

จากการท่ีประชาชนเจ็บปวยไมสามารถที่มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไดและรัฐตองเสียคาใชจายในการ

ดูแลเปนจํานวนมากอีกดวย(2) แตก็สามารถรักษาใหหายขาดได หากใหความสําคัญกับการตรวจคัดกรอง

เพื่อวินิจฉัยโรคตั้งแตระยะเริ่มแรก จะชวยใหสตรีไดรับการรักษาที่เร็วขึ้น ซึ่งก็จะสามารถรักษาใหหายขาดได

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายเก่ียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

โดยกําหนดใหรอยละ 30 ของสตรีกลุมเส่ียงตองไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และผลงานตองไมซํ้า

รายเกา เพื่อใหครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด ซึ่งจากขอมูลสํารวจภาวะสุขภาพคนไทย

ของจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2551 พบวาโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงคือมะเร็งปากมดลูก ซึ่ง

มีอัตราปวย 19.5 ตอแสนประชากร เพื่อลดจํานวนผูปวยดวยโรคดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง โดยมีอัตราครอบคลุมการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุมเส่ียงอายุ 35 - 60 ป ระหวาง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2550 เทากับรอยละ 45.00, 

41.91, 51.20 และ 61.20 และอัตราครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุมเสี่ยงเพิ่มเปน

รอยละ 65.00 ในป พ.ศ. 2551 โดยพบผลการตรวจคัดกรองผิดปกติ 53 ราย คิดเปนรอยละ 0.09 และ

ไดทําการสงตอเพื่อเขาสูกระบวนการรักษาพยาบาลรอยละ 100(3)

 สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานควบคุมและปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเสี่ยงของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในป พ.ศ. 2553 - 2556 

พบวาสตรีกลุมเส่ียงไดรับการตรวจคัดกรองจํานวน 317, 94, 229 และ 164 คนตามลําดับ คิดเปนรอยละ 

20.45, 6.06, 14.77 และ 10.58 ตามลําดับ  ซึ่งตํากวาเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดใหมีความ

ครอบคลุมรอยละ 30 จากการที่ผูวิจัยปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานแปรง พบวาสาเหตุที่ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังตํากวาเปาหมาย เนื่องจาก

สตรีกลุมเสี่ยงยังไมเห็นความสําคัญของการมาตรวจคัดกรอง รวมทั้งไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุข  

จากการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณพบวากลุมเสี่ยงมีความเห็นวาหากไมมีอาการผิดปกติก็ไมจําเปน

ตองไปพบบุคลากรทางการแพทยเพื่อตรวจคัดกรองโรค เพราะจะไมมีโอกาสเส่ียงตอการเปนมะเร็งปากมดลูก  

นอกจากน้ียงัพบวาสาเหตุสาํคัญทีเ่ปนอปุสรรคของการเขารบัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คอืการไมมเีวลา

เดนิทางเขามายงัสถานพยาบาล อนัเนือ่งจากการประกอบอาชพีหาเลีย้งตนเองและครอบครวั รวมทัง้มกัจะเขนิอาย 

กลัวหมอ กลัวเจ็บที่จะตองไปพบบุคลากรทางการแพทยอีกทั้งการดําเนินงานในการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแปรง ยังเปนการดําเนินงานในเชิงรับ คือ มีการใหบริการ

ตรวจคัดกรองอยูที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแปรง ซึ่งเปนการรอใหบริการแกสตรีกลุมเสี่ยง

เพียงอยางเดียว โดยมิไดมีการใหบริการในเชิงรุก

 ดังนั้นเพ่ือใหผลการดําเนินงานตรงตามเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะประยุกต

แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ของสตรีกลุมเสี่ยง อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของสตรีกลุมเส่ียง
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ในการทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่การปองกนัและรกัษาโรค โดยสตรกีลุมเสีย่งจะตองมกีารรบัรูโอกาสเสีย่งของการเปนมะเรง็

ปากมดลูก การรับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งการรับรูนี้จะผลักดันใหหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคาม

ของโรคโดยการเลือกวิธีปฏิบัติที่คิดวาเปนวิธีที่ดีที่สุด โดยการเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติ

กับผลเสีย คาใชจาย หรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นรวมถึงจะตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร 

การใหคําปรึกษา การเยี่ยมบาน การสนับสนุนดานจิตใจจากเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งจะทําใหสตรีกลุมเส่ียงตระหนักถึงอันตรายจากมะเร็งปากมดลูก และเขารับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพิ่มข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงดานการรับรูความรุนแรง ดานการรับรู

ประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและดานการรับรูอปุสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกของกลุมทดลองกอนและหลังการไดรับโปรแกรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยง ดานการรับรูความรุนแรงดานการรับรู

ประโยชนและดานการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหวางกลุมทดลอง

กับกลุมเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง

 3.  เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเขารบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูภายหลงัการทดลองระหวาง

กลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ

นิยามศัพทในการวิจัย
 สตรีกลุมเส่ียง หมายถึง สตรีอายุ 35 - 60 ป ทั้งที่เคยมีเพศสัมพันธและไมเคยมีเพศสัมพันธ อาศัย

อยูในอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 โปรแกรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง ชุดกิจกรรมและประสบการณการเรียนรู

โดยการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อใหสตรีกลุมเสี่ยงมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ หมายถึง การรับรูของสตรีกลุมเสี่ยงจากการตีความจากสิ่งที่เห็น 

สิง่ท่ีไดยนิ และความรูสกึเกีย่วกบัมะเรง็ปากมดลกู ประกอบดวยการรบัรูโอกาสเสีย่งของการเปนมะเรง็ปากมดลกู 

การรับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก  การรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและ

การรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สตรีกลุมเสี่ยงไดรับขอมูลขาวสารรวมถึงคําแนะนําตางๆ ในการ

ปฏิบัติตัวและการปองกันมะเร็งปากมดลูกจากผูวิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดย

การเยีย่มบาน การใหคาํปรกึษาท้ังรายบคุคลและรายกลุมนําไปสูแรงจูงใจในการพฒันาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพ

ตนเองโดยการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 กิจกรรมสุขศึกษาตามปกติ หมายถึง การประชาสัมพันธจากเจาหนาที่สาธารณสุขเกี่ยวกับมะเร็ง

ปากมดลูกผานหอกระจายขาวประจําหมูบาน 2 ครั้งตอสัปดาห 

รูปแบบการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุม ทําการวัดกอนและวัดหลังการทดลอง 

ประชากร คือ สตรีกลุมเส่ียงท่ีมีอายุตั้งแต 35 - 60 ป ที่อาศัยที่อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

20,824 คน กลุมตัวอยางการศึกษาคร้ังนี้ใชสูตรการคํานวณของอรุณ จิรวัฒนกุล(4) คือ สตรีกลุมเสี่ยงอายุ 
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35 - 60 ป ที่อาศัยอยูในอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 78 คนที่ไมเคยตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกอยางนอย 3 ป ไมอยูในระหวางต้ังครรภ มีความสมัครใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก  คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยความสมัครใจโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชสูตรการคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย กรณีประชากร 2 กลุม เปนอิสระตอกันของ

อรุณ จิรวัฒนกุล(4) โดยกําหนดความแปรปรวนของตัวแปรท่ีใชจากการศึกษาของกรรณิการ เกตุทิพย(5)

มีคาเทากับ 3.58 และผลแตกตางของผล (Effect size) จากการศึกษาของกรรณิการ เกตุทิพย(5) มีคาเทากับ 

7.78 เมือ่กําหนดระดับนยัสาํคญัทางสถติขิองการทดสอบแบบสองทางเทากบั 0.05 และมอีาํนาจทดสอบเทากบั 

0.90 ไดกลุมตัวอยางเทากับ 35 คน เพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางระหวางทําการศึกษาวิจัย ผูวิจัย

มีการปรับเพ่ิมขนาดตัวอยางรอยละ 5 เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนที่ตองการไดตัวอยางกลุมละ 

39 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังสองกลุมจํานวน 78 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย จากการจับฉลากเลือกตําบล

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ

 เครื่องมือที่ในการวิจัย ประกอบไปดวย 2 สวน ดังนี้

 1.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือโปรแกรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี

กลุมเส่ียงโดยประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการสนับสนุนทางสังคมระยะเวลา 10 สัปดาห 

โดยกิจกรรมในสัปดาห 1 - 2 เปนการใหความรูเรื่องมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงการรับรูความรุนแรง

การรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรับรูอุปสรรคของการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก ประยุกตจากแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพกิจกรรมในสัปดาห 3 - 5 และสัปดาหที่ 7 - 9 

เปนการสนับสนุนทางสังคมโดยติดตามเย่ียมบานและใหคําปรึกษาโดยเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. 

สวนสัปดาหที่ 6 เปนกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนท่ีในชุมชนและนัดฟงผลตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลกูภายใน 1 เดือน  สปัดาหที ่10 เปนการแจงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูใหกลุมท่ีตรวจ

เมื่อสัปดาหที่ 6 พรอมใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัว

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบงออกเปน 6 สวน คือ

1)ขอมูลท่ัวไป 2) การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก จํานวน 8 ขอ 3) การรับรูความรุนแรง

ของมะเร็งปากมดลูก จํานวน 7 ขอ 4) การรับรูถึงประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จํานวน 

7 ขอ 5) การรับรูตออุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจํานวน 10 ขอ   

 เกณฑในการแปลผลแบบสอบถามสวนท่ี 2 - 5 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ 

เห็นดวย ไมแนใจและไมเห็นดวย ขอคําถามที่เปนไปในทางบวกมีเกณฑการใหคะแนนคือ3, 2 และ 1 คะแนน

ตามลําดับ ขอคําถามท่ีเปนไปในทางลบมีเกณฑการใหคะแนนคือ 1, 2 และ 3 คะแนนตามลําดับ การแปล

ความหมายจากคาชวงคะแนน คอืคาสงู – คาตํา่/จาํนวนช้ันคะแนน แบงออกเปน 3 ระดับคือดานการรับรูโอกาส

เสีย่งของการเปนมะเร็งปากมดลูกระดับสงู คอืมคีะแนนเทากบั 19 คะแนนข้ึนไป ระดบัปานกลางมีคะแนนระหวาง 

13 - 18 คะแนน และระดับตํ่ามีคะแนนตํ่ากวา 13 คะแนน ดานการรับรูความรุนแรงและการรับรูถึงประโยชน

ของการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูระดับสงู คอื มคีะแนนเทากบั 17 คะแนนขึน้ไป ระดับปานกลาง มคีะแนน

ระหวาง 12 - 16 คะแนน และระดับตํามีคะแนนตํากวา 12 คะแนน ดานการรับรูตออุปสรรคของการเขารับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับสูง คือ มีคะแนนเทากับ 23 คะแนนขึ้นไป ระดับปานกลางมีคะแนน

ระหวาง 16 - 22 คะแนน และระดับตํามีคะแนนตํากวา 16 คะแนน  สวนที่ 6 พฤติกรรมการเขารับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกจํานวน 1 ขอ มีคําตอบใหเลือก 2 ระดับ คือ เขารับการตรวจและไมเขารับการตรวจ 

หากตอบไปตรวจจะไดคะแนน 1 คะแนน หากตอบไมไปตรวจจะไดคะแนน 0 คะแนน
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 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดดังนี้ การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก 

(0.74), การรับรูความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูก (0.76), การรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก (0.78) และการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (0.72) โดยมี

คาความเชื่อม่ันรวม คือ 0.77 

 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ระยะที่ 1 ขัน้เตรียมการ 1) ทาํหนงัสอืแนะนําตัวจากบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เสนอตอผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแปรงเพ่ือเขาชี้แจงวัตถุประสงคและขอความ

อนุเคราะหดําเนินงานวิจัย 2) ประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขประจําตําบลท้ัง 2 แหง จัดประชุมชี้แจง

วัตถุประสงคและการดําเนินงานวิจัย 3) ขอความรวมมือจากสตรีกลุมเส่ียงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานทั้ง 2 แหง 4) จัดเตรียมสื่อและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ระยะที่ 2 ขั้นทดลอง โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

กลุมทดลอง ใชระยะเวลาการจัดกิจกรรม 10 สัปดาห โดยสัปดาหที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองและ

จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก การรับรูโอกาสเสี่ยงและการรับรูความรุนแรง โดยใชระยะเวลา 

3 ชั่วโมง สัปดาหละ 1 คร้ัง ที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแปรงสัปดาหที่ 2 จัดกิจกรรมสงเสริม

การรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรับรูอุปสรรคของการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกโดยใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง สัปดาหละ 1 ครั้ง สัปดาหที่ 3 - 5 ติดตามเย่ียมบานและใหคําปรึกษา

โดยเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. ในหมูบาน ใชระยะเวลาคร้ังละ 2 ชั่วโมง ทุกวันพุธและวันศุกรของสัปดาห

สัปดาหที่ 6 ดําเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคล่ือนที่ในชุมชนสัปดาหที่ 7 - 9 กิจกรรมติดตาม

เยี่ยมบานและใหคําปรึกษาโดยเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. ในหมูบาน ใชระยะเวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง 

ทุกวันพุธและวันศุกรของสัปดาห สัปดาหที่ 10 แจงผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเก็บรวบรวมขอมูล

หลังการทดลอง โดยใชระยะเวลา 3 ชั่วโมง สําหรับกลุมเปรียบเทียบ ดําเนินการจัดกิจกรรมใชระยะเวลา 

10 สัปดาหเชนกัน โดยสัปดาหที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองโดยใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาล

สงเสรมิสขุภาพตาํบลหนองไทรสปัดาหที ่2 - 9 ไดรบักจิกรรมตามปกตโิดยการประชาสมัพนัธผานหอกระจายขาว

ประจําหมูบาน 2 ครั้งตอสัปดาห  ครั้งละประมาณ 20 นาทีจากเจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหนองไทร สัปดาหที่ 10 เก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองโดยใชระยะเวลา 1 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองไทร

 การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางและจริยธรรมในการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ไดรับการพิจารณาและผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา เลขท่ีใบรับรอง HE-58-005 รับรองวันที่ 23 มิถุนายน 2558 

 การวิเคราะหขอมูล

 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่รอยละ คาเฉล่ีย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนภายในกลุมทดลองกอนและหลัง

ไดรบัโปรแกรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเส่ียงดวยสถิต ิPairt-test การเปรียบเทียบ

ความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ Independent Sample 

t-test และการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหวางกลุมทดลองและ

กลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ z-test
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ผลการวิจัย
 จากการศึกษาพบวาสวนใหญมีอายุในชวง 45 - 60 ป (กลุมทดลองรอยละ 64.1 กลุมเปรียบเทียบ

รอยละ 59.0) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาใกลเคียงกัน (กลุมทดลองรอยละ 61.5 กลุมเปรียบเทียบ

รอยละ 64.1) สถานภาพสมรสสวนใหญแตงงาน/อยูดวยกัน (กลุมทดลองรอยละ 89.7 กลุมเปรียบเทียบ

รอยละ 94.9) สาํหรบัอาชพีกลุมทดลองประกอบอาชพีเกษตรกรรมมากทีส่ดุรอยละ 71.8 กลุมเปรยีบสวนใหญ

เปนแมบาน รอยละ 48.7 รายไดเฉล่ียตอเดือนมีรายไดตํากวา 10,001 บาท (กลุมทดลองรอยละ 84.6 

กลุมเปรียบเทียบรอยละ 59.0) สวนมากมีบุตร 2 คน (กลุมทดลองรอยละ 53.8 กลุมเปรียบเทียบรอยละ 

69.2) วิธีคุมกําเนิดท่ีนิยมในกลุมทดลองคือ การใชยาคุมกําเนิด รอยละ 66.7 ขณะท่ีกลุมเปรียบเทียบใชยา

เมด็คมุกาํเนดิ รอยละ 56.4 ระยะเวลาในการคมุกาํเนดิของกลุมทดลองมรีะยะการคมุกาํเนดิตาํกวา 5 ป (รอยละ 

69.2) ซึ่งตางจากกลุมเปรียบเทียบ ระยะเวลาในการคุมกําเนิดอยูในชวง 16 - 20 ป (รอยละ 30.8) 

กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบไมเคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไดรับการ

ตรวจคัดกรอง (กลุมทดลองรอยละ 71.8 กลุมเปรียบเทียบรอยละ 76.9) โดยปที่ไดรับการตรวจมากท่ีสุดคือ 

ป 2550 - 2552 กลุมทดลองเขารับการตรวจมากที่สุด รอยละ 57.1 กลุมเปรียบเทียบรอยละ 66.7

 กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนมะเร็งปากมดลูกดานการรับรู

ความรนุแรงดานการรบัรูประโยชนของการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกูและดานการรบัรูอปุสรรคของการเขารบั

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก

  ดานการรับรูความรุนแรงดานการรับรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเรง็ปากมดลูกและดานการ

  รับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมทดลองกอนและหลังการ

  ทดลอง (n=39)

ขอมูล
กอนการทดลอง หลังการทดลอง

    t df p-value
Mean S.D. Mean S.D.

การรับรูโอกาสเส่ียง 18.49 3.227 22.33 1.675 9.060 38 <0.001

การรับรูความรุนแรง 18.31 2.341 19.97 1.135 3.831 38 <0.001

การรับรูประโยชน 16.92 2.217 19.44 1.714 4.644 38 <0.001

การรับรูอุปสรรค 21.74 4.345 25.05 3.649 7.803 38 <0.001

 พบวาคาคะแนนเฉลีย่ดานการรบัรูโอกาสเสีย่งของการเปนมะเรง็ปากมดลกู ดานการรบัรูความรนุแรงของ

มะเร็งปากมดลกู ดานการรบัรูประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูและดานการรับรูอปุสรรคของการ

เขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ียคะแนนไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<0.001) ซึ่งแสดงวากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกอนการทดลองมีการรับรู

เกีย่วกบัมะเรง็ปากมดลูกไมแตกตางกนั เมือ่ผูวจิยัไดใหความรูแกกลุมทดลองพบวาหลงัการทดลอง กลุมทดลอง

มคีาเฉล่ียคะแนนดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนมะเร็งปากมดลูก ดานการรับรูความรุนแรงของการเปนมะเร็ง

ปากมดลูกและดานการรับรูถึงประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (p<0.001) สวนดานการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.05) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทยีบความแตกตางคาเฉลีย่คะแนนระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทยีบกอนและหลงั

  การทดลอง (n=39)

ดาน
กลุมทดลอง กลุมเปรียบเทียบ

    t df p-value
Mean S.D. Mean S.D.

กอนการทดลอง <0.001

การรับรูโอกาสเส่ียง 18.49 3.227 18.44 1.714 0.088 57.852 0.930

การรับรูความรุนแรง 18.31 2.341 18.23 1.202 0.183 56.736 0.856

การรับรูประโยชน 16.92 2.217 16.46 1.120 0.160 76 0.250

การรับรูอุปสรรค 21.74 4.345 21.67 3.451 0.087 76 0.931

หลังการทดลอง

การรับรูโอกาสเส่ียง 22.33 1.675 19.05 2.051 7.739 73.086 <0.001

การรับรูความรุนแรง 19.97 1.135 18.74 1.773 3.651 76 <0.001

การรับรูประโยชน 19.44 1.714 16.62 1.771 7.147 75.917 <0.001

การรับรูอุปสรรค 25.05 3.649 22.56 4.494 2.683 72.921 <0.05

 หลังการทดลองพบวาพฤติกรรมการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหวางกลุมทดลองกับ

กลุมเปรียบเทียบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001(p<0.001)(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบพฤติกรรมการเขารบัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกกอนและหลังการทดลองระหวาง

  กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ (n=39)

พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
หลังการทดลอง

    t df p-value
Mean S.D.

  การรับรูความรุนแรง 1.00 0.000 4.110 76 0.000

  การรับรูประโยชน 0.69 0.468

อภิปรายผล
 กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูก ดานการรับรู

ความรุนแรง ดานการรับรูประโยชนและดานการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สงูกวากอนการทดลองอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.001) จากการดาํเนนิกจิกรรมใหความรูเกีย่วกบัโรคมะเรง็

ปากมดลูกรวมถึงวิธีการนําเสนอภาพการเปล่ียนแปลงของสภาพปากมดลูกแตละระยะต้ังแตจากสภาพปกติ

จนกลายเปนมะเร็งปากมดลูกและการใหกลุมตัวอยางไดทบทวนตนเองวามีปจจัยเสี่ยงใดท่ีสงเสริมใหเกิด

โรคมะเร็งปากมดลูก เพื่อใหกลุมทดลองมีการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเปนมะเร็งปากมดลูกทําใหกลุมตัวอยางมี

ความเขาใจถงึความเสีย่งของตนเองมากขึน้ ผลการวจิยันีส้อดคลองกบัการศกึษาของ รจเรจ ธรรมกราง และคณะ(6) 

  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนมะเร็งปากมดลูกและดานการรับรู

ความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

(p<0.001) โดยผูวจิยัใชวธิกีารเลาเรือ่งเรือ่งผลกระทบของผูทีเ่สยีชวีติจากมะเรง็ปากมดลกูในโปรแกรมสงเสรมิ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสงผลใหกลุมทดลองรับรูถึงผลกระทบและความรุนแรงจากการเปนมะเร็ง
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ปากมดลูก และพยายามที่จะหลีกเล่ียงจากภาวะคุกคามเหลานั้นสอดคลองกับการศึกษาของสุรียา สะมะแอ, 

คันธมาทน กาญจนภูมิ และเบญฑิรา รัชตพันธนากร(7)

 กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียดานการรับรูถึงประโยชนของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวา

กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.001) จากกิจกรรมการตรวจคัดกรอง

และสือ่บคุคลทีต่รวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Pap smear) ใหคาํแนะนําและบอกประโยชนในการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก  และมีกจิกรรมการใหบรกิารเคล่ือนท่ีในชุมชนในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโปรแกรม

สงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สงผลใหกลุมทดลองทราบถึงผลดีของการเขารับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก หากตรวจแลวพบวามีความผิดปกติก็จะทําใหสามารถเขารับการรักษาไดอยางทันทวงที และ

ทําใหมีความสะดวกในการมารับบริการตรวจคัดกรองมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของจันทนี แตไพสิฐพงษ

และณัฐวุฒิ กันตถาวร(8) 

  กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<0.001) และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

(p<0.05) ผูวิจัยวิเคราะหวารายไดของครอบครัวของกลุมทดลอง  พบวาสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 10,001 บาท  

ซึ่งเปนบริบทของตําบลบานแปรงท่ีสตรีกลุมนี้สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมตองหาเชากินคํ่า ทําให

ไมสะดวกท่ีจะไปรับบริการตรวจคัดกรองในเวลาราชการท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แตอยางไรก็ตาม

เม่ือพิจารณาคา p-value จะพบวานอยกวา 0.05 นั่นหมายความวาการรับรูอุปสรรคของการเขารับการตรวจ

คดักรองมะเร็งปากมดลูกสงูกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนยัสาํคัญทางสถิตทิี ่(p<0.05) อาจเปนเพราะโปรแกรม

สงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีกิจกรรมการวิเคราะหขอเสียหรืออุปสรรคของการเขารับการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมีการวางแผนการแกไขปญหารวมกันเพื่อลดปญหาหรืออุปสรรคของการมาตรวจ

คัดกรองสอดคลองกับการศึกษาของมณฑา เกงการพานิช, สุพัตรตา งามดํา และธราดล เกงการพานิช(9) 

 พฤติกรรมการเขารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพบวา กลุมทดลองหลังการทดลองสวนใหญ

ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคิดเปนรอยละ 100 และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p<0.001) อาจเปนเพราะกิจกรรมสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในโปรแกรมสงเสริม

การตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับโรคมะเร็งปากมดลูกโดยการนําเสนอรูปภาพ

การเปล่ียนแปลงของปากมดลูกกิจกรรมเลาเร่ืองผลกระทบของผูเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมเสนอ

การรับการตรวจคัดกรองและส่ือบุคคลท่ีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไดใหคําแนะนําและบอกประโยชน

ในการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู กจิกรรมการวเิคราะหขอเสยีหรอือุปสรรคของการเขารบัการตรวจคดักรอง

มะเร็งปากมดลูกและมกีารวางแผนการแกไขปญหารวมกนั  กจิกรรมการใหบรกิารเคล่ือนทีใ่นชมุชนในการตรวจ

คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อความสะดวกในการรับบริการ และมีการติดตามเย่ียมบานและใหคําปรึกษา

โดยเจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับ อสม. เพื่อกระตุนใหสตรีกลุมเสี่ยงตระหนักถึงความสําคัญของโรคมะเร็งปาก

มดลูก และชักชวนใหเขารับการตรวจคัดกรอง ทําใหกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมมีพฤติกรรมการเขารับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดีกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบสอดคลองกับการศึกษาของ

ศิริลักษณ วรไวย และคณะ(10) และพิมภา สุตรา(11)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
 1. ควรสนับสนุนการใชโปรแกรมการสงเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเส่ียง

ปรับใชใหเขากับบริบทของพื้นท่ีของสตรีกลุมเสี่ยงในตําบลอื่นๆ 
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 2. สถานบรกิารสขุภาพตองมรีปูแบบการกระตุนกลุมเสีย่งเหลานี ้เพือ่ใหเขาใจการตรวจคดักรองมะเรง็

ปากมดลูก

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1. ดาํเนินการวิจยัเพือ่เปรยีบเทยีบผลของการใชโปรแกรมสงเสรมิการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูน้ี 

โดยใหอาสาสมัครสาธารณสุขสตรีมีสวนรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขในการปฏิบัติหนาที่เพื่อดําเนินกิจกรรม

ของโปรแกรมทุกขั้นตอน

 2. ดําเนินการวิจัยโดยการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือเปนการเรียนรูรวมกันในการดําเนินการสงเสริม

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุมเสี่ยง

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวรรณ ไตรทิพยสมบัติ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ในการใหคําแนะนํา ชี้แนะ 

ขอขอบพระคณุผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลบานแปรงและตาํบลหนองไทร เจาหนาทีส่าธารณสขุ

ทุกทาน ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีและคอยชวยเหลือประสานงานในดานตางๆ ขอขอบคุณ อสม. และ

สตรีกลุมเปาหมายทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้
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รายงานกลุมผูปวยซิลิโคซิสในกลุมผูทํางานสัมผัสฝุนหินทรายขอมูล
จากระบบการเฝาระวังโรคซิลิโคซิสในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา

Case series of silicosis in workers who have occupational exposure to silica.
Data collection from health surveillance system for silica, NakhonRatchasima province.

อัญญาณี สิมะรักษอําไพ1 และ ภรณทิพย พิมดา2

Unyanee Simarugumpai1 and Pornthip Pimda2

1กลุมงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา 
1Occupational Medicine Unit, Debaratana Nakhon Ratchasima Hospital

2โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

บทคัดยอ
 กรณีศึกษาจากระบบการเฝาระวังทางสุขภาพในผูที่ทํางานสัมผัสฝุนหินทราย  จังหวัดนครราชสีมา

พบผูปวยท่ีไดรับวินิจฉัยโรคซิลิโคซิสในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น จํานวน 12 ราย โดยการวินิจฉัยอาศัยประวัติการทํางาน

และผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกตามระบบ ILO classification อ่านโดย NIOSH B Reader และการวินิจฉัย

แยกโรคอื่น ในจํานวนนี้มี 1 ราย ที่ลักษณะฟลมเขาไดกับซิลิโคซิสชนิดเปนกอน  (Progressive massive  brosis) 

ผูปวยทั้งหมดไดรับการวินิจฉัย และขึ้นทะเบียนเปนผูปวยโรคซิลิโคซิส ซึ่งจะไดรับการดูแล โดยมีแนวทาง

ในการวางแผนการเฝาระวังทางสุขภาพอยางตอเนื่อง การรักษา การเย่ียมบาน ตลอดจนใหความรูเรื่องโรค

ซิลิโคซิส การดูแลตนเองและการทํางานอยางปลอดภัย เพื่อชวยใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

คําสําคัญ : ซิลิโคซิส, ซิลิกา, อาชีพ, การเฝาระวัง

Abstract
 Case series of workers exposing silica were collected from health surveillance system 

for silica in NakhonRatchasima province. Twelve patients were diagnosed as silicosis 

according to occupational exposure history and radiographic finding by NIOSH B Reader 

in the ILO classi cation system. This is one  lm that is compatible with progressive massive  brosis. 

All patients were registered in the silicosis medical surveillance system which established 

guidelines for treatment, referring, home visiting and health education that aim to improve 

quality of life of these patients. 

Keywords : Silicosis, Silica, Occupation, surveillance

บทนํา
 จากรายงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมพบวา ผูปวยโรคซิลิโคซิสมีมากข้ึน

เรื่อยๆ และมีจํานวนมากท่ีสุดที่จังหวัดนครราชสีมา ดังจะเห็นไดวาอําเภอสีคิ้ว เปนพื้นที่ที่มีกลุมผูทํางาน

กับหินทราย งานแกะสลัก และงานตกแตงหินทราย มากถึงประมาณ 5,000 ราย ซึ่งปจจุบันมีระบบการ

เฝาระวังทางสุขภาพสําหรับผูที่ทํางานสัมผัสฝุนหินทรายในจังหวัดนครราชสีมา รายงานกลุมผูปวยครั้งนี้

เปนขอมูลท่ีไดจากระบบการเฝาระวังทางสุขภาพในกลุมคนทํางานสัมผัสฝุนหินทรายของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลแหงหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ที่ไดมีการตรวจคัดกรองผูที่อยูในกลุมเสี่ยงโดยการถายภาพ

รังสีทรวงอก จํานวน 627 ราย ในจํานวนท้ังหมดน้ี พบวา มีผูที่มีผลอานภาพถายรังสีทรวงอกโดยรังสีแพทย 

เปนปกติ จํานวน 502 ราย ผิดปกติ จํานวน 125 ราย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจึงไดทําการสงตอ
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ผูที่มีภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติใหกับ NIOSH B Reader เพื่ออานฟลมตามระบบการเฝาระวังโดยมาตรฐาน 

International Labor Of ce (ILO) system of classi cation of radiographs of pneumoconiosis

 ซึ่งการคัดกรองภาพถายรังสีทรวงอกคร้ังลาสุด ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559 จํานวน 145 ราย 

พบวา ผลภาพถายรังสีทรวงอกท่ีอานโดยรังสีแพทยผิดปกติจํานวน 37 ราย คัดกรองผูปวยท่ีสงสัย

เปนโรคซิลิโคซิส โดยแพทยโรงพยาบาลชุมชน สงให NIOSH B Reader อาน จํานวน 25 ราย ผลการอาน

ภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติตั้งแตระดับ profusion 1/0 ขึ้นไปจํานวน 19 ราย โดยจํานวนน้ี 12 ราย 

มี profusion ระดับ 1/1 ขึ้นไป จากผลภาพถายรังสีทรวงอกดังกลาว ไดมีการติดตามผูที่มีผลผิดปกติ 

มารับการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมโดยแพทย ซึ่งจากขอมูลผูปวยทั้งหมด มีประวัติการทํางานในอาชีพเสี่ยง

ตอการสัมผัสฝุนหินทราย ไดแก ตัดหินทราย สกัดหิน แกะสลักหิน หรือ พักอาศัยอยูในพ้ืนที่ที่มีการทํางาน

เก่ียวกับหินทรายเปนเวลานาน และโดยสวนใหญแลวจะมีพื้นที่ทํางานอยูภายในบริเวณเดียวกันกับพ้ืนท่ีสําหรับ

พักอาศัย ดังตาราง 1

ตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไปของผูปวยแตละราย

รายที่ อายุ อาการ ลักษณะงาน
ระยะ

เวลาทํางาน

สูบบุหรี่ 

(pack-years)

โรค

ประจําตัว

1 48 เหนื่อยเล็กนอย ไมไอ แกะสลักหิน 15 9.5 pack-years ไมมี

2 62 ไอมีเสมหะ เหนื่อย พักอยูในบริเวณ

ที่มีแกะสลักหิน

30 12.5 pack-years ไมมี

3 53 ไอมีเสมหะ 

เหนื่อยเวลาเดินไกล

ตัดหิน, สกัดหิน 20 ไมสูบ ไมมี

4 57 ไมมีอาการ ทํางานเก่ียวกับ

ปูนซีเมนต

32 12.5 pack-years ไมมี

5 39 เหนื่อยเล็กนอย ไมไอ ตัดหิน, สกัดหิน 4 19 pack-years ไมมี

6 68 เหนื่อยเล็กนอย พักอยูในบริเวณ

ที่มีแกะสลักหิน

30 2 pack-years ไมมี

7 38 ไอแหงๆ เจ็บหนาอก 

นํ้าหนักลด

ตัดหิน 5 8.4 pack-years ไมมี

8 40 ไอมีเสมหะ เหนื่อยเวลา

ทํางาน

ตัดหิน, สกัดหิน 10 22 pack-years ไมมี

9 35 ไมมีอาการ ตัดหิน, สกัดหิน 15 6 pack-years ไมมี

10 39 ไมมีอาการ ตัดหิน, สกัดหิน 15 5 pack-years ไมมี

11 62 ไอมีเสมหะ มีเหนื่อย

บางคร้ัง

ตัดหิน, สกัดหิน 5 ไมสูบ ไมมี

12 53 ไอมีเสมหะบางคร้ัง 

มีเหนื่อย

ตัดหิน, สกัดหิน 8 27 pack-years ไมมี
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ภาพถายรังสีทรวงอกอานโดยรังสีแพทย

 ผลการตรวจภาพถายรังสีทรวงอกพบวา ผูปวยทั้ง 12 ราย มีรอยโรคท่ีปอดทั้งสองขาง สวนใหญ

รอยโรคพบดานบน มี 1 ราย ที่รอยโรคมีลักษณะเปนกอนที่ปอดดานซาย และมี 1 ราย ที่มีตอมนํ้าเหลือง

ที่ขั้วปอดโตรวมดวย ดังตาราง 2 

การอานภาพถายรังสีทรวงอก ตามเกณฑของ International Labor Of f ice (ILO) system of classi cation of 

radiographs of pneumoconiosis 2011 

 ผลการอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตามเกณฑ์ของ International Labor Office (ILO) system of 

classi cation of radiographs of pneumoconiosis 2011 ที่อานโดย NIOSHB Reader พบวาผูปวยทั้ง 12 ราย 

ภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติตั้งแตระดับ profusion 1/1 ขึ้นไปเปน small round opacity ลักษณะจุด p 

และ q อยูที่ตําแหนงบนและกลางของปอดเปนสวนใหญ มีจํานวน 3 รายท่ีมี large opacity รวมดวย และ

ทั้ง 12 รายตองวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆ 

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ

 ผูปวยทั้งหมดไดรับการติดตามเพ่ือมาพบแพทย และตรวจเพ่ิมเติม โดยตรวจเสมหะเพ่ือหาเชื้อวัณโรค 

(Sputum for AFB) ผลพบผูปวย 7 ราย ตรวจเสมหะไมพบเชื้อวัณโรค ผูปวยมี 1 ราย ที่มีผลเสมหะพบเช้ือ

วัณโรครวมดวย และมี 4 ราย ที่ยังไมสามารถเก็บเสมหะได

การวินิจฉัย

 ผูปวยทั้ง 12 ราย ไดรับการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนเปนผูปวยซิลิโคซิสโดยพบมี 1 ราย ท่ีมีวัณโรคปอด

รวมดวย
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วิจารณ
 ปจจุบันพบวา มีผูปวยโรคซิลิโคซิสมากข้ึนเร่ือยๆ และเปนปญหาสําคัญในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งอําเภอสีคิ้ว เปนแหลงอุตสาหกรรมหินทรายที่มีกลุมผูทํางานเกี่ยวกับหินทราย เชน ตัดหิน  แกะสลัก และ

งานตกแตงหินทราย โดยสวนใหญเปนการประกอบการแบบชุมชน ครัวเรือน ซึ่งจากขอมูลการเฝาระวังและคัด

กรองโรคซิลิโคซิสในพื้นที่อําเภอสีคิ้ว พบกลุมเสี่ยงทั้งหมด 5,738 ราย 

   การประกอบกิจการท่ีทําเกี่ยวกับหินทรายในพ้ืนที่นี้ สวนใหญยังเปนแรงงานนอกระบบ การดําเนินการ

ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานจึงมขีอจาํกดั ตามหลักการแลวจะเห็นไดวาการปองกนัทีด่ทีีส่ดุ

คือปองกันที่แหลงกําเนิด โดยการจัดการควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering control) แตปจจุบันกลับพบวา

การปองกันสวนใหญทําไดเพียงการใชอุปกรณปองกัน ซึ่งอุปกรณปองกันที่ลูกจางสวมใสอยูนั้นก็ยังไมเหมาะสม 

หรือบางครั้งไมสวมใสเนื่องจากไมสะดวกในการทํางาน มีราคาสูง และใชไดไมนาน 

 การเฝาระวงัทางสิง่แวดลอม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรือ่งความปลอดภยัในการทาํงานเกีย่วกบัภาวะ

แวดลอม (สารเคมี) ไดกําหนดคามาตรฐานของซิลิกาที่หามมิใหลูกจางทํางานในท่ีมีปริมาณฝุนแรในบรรยากาศ

ของการทํางานตลอดระยะเวลาการทํางานปกติ โดยเฉล่ียเกินกวาคาท่ีกําหนดไวคือ  สวนอนุภาค

ตอปริมาตรของอากาศ 1 ลูกบาศกฟุต (Mppcf) เหมือนกับขององคกร Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) ที่กําหนดคามาตรฐานการสัมผัสฝุนซิลิกาในบรรยากาศการทํางานไว คือ 

 หรอื  mg/m3 และกาํหนดคามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทํางานในผูทีท่าํงาน

สัมผัสฝุนซิลิกา (crystalline silica) ตามกฎหมายไมเกิน 50 g/m3 ในเวลางาน 8 ชม. และมีระดับปฏิบัติการ 

(action level) เทากับ 25 g/m3 ซึ่งเปนระดับที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง เพื่อควบคุมและ

ปองกันการสัมผัสสารอันตรายลูกจางเชนเดียวกับขององคกร National Institute for Occupation Safety and 

Health (NIOSH) ที่กําหนดการสัมผัสฝุนซิลิกาในบรรยากาศการทํางานตลอด 8 ชม. ไมควรเกิน 0.05 mg/m3 

แตกตางกับขององคกร American Conference of Governmental Industrial Hygienist ที่กําหนดการสัมผัส

ฝุนซิลิกาในบรรยากาศการทํางานตลอด 8 ชม. ไวนอยกวาคือเทากับ 0.025 mg/m3

 การเฝาระวงัทางสขุภาพ จะเหน็ไดวาประชากรกลุมเสีย่งสวนใหญเปนแรงงานนอกระบบ จงึไมมกีารตรวจ

สขุภาพกอนเขางานตามกฎหมาย ทาํใหขาดขอมลูพืน้ฐาน (baseline data) ทีส่าํคญั เชน ผลภาพถายรงัสทีรวงอก

กอนเขาทํางานสัมผัสฝุนหินทราย ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่จะนํามาใชเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมผลกระทบและ

การเปล่ียนแปลงของสุขภาพในระยะยาว สวนการตรวจคัดกรองระหวางทํางานน้ันปจจุบันจัดทําโดยหนวยงาน

ดานสาธารณสขุ จงัหวัดนครราชสมีา โดยมกีารจดัทาํโครงการเฝาระวงัโรคปอดฝุนหินทราย และการตรวจคดักรอง

สุขภาพใหกับกลุมผูทํางานกับหินทราย ซึ่งผลภาพถายรังสีทรวงอกจะสงตอใหอานผลโดย NIOSH B Reader 

และแจงผลกลับไปยังพื้นที่ เพื่อนําขอมูลกลับไปดําเนินการ และเก็บขอมูลในระบบเฝาระวังตอไป

 สวนแรงงานในระบบ การเฝาระวังสุขภาพในกลุมแรงงานในระบบที่ขึ้นทะเบียนเปนผูประกันตน 

มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจ

แรงงาน พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจางครั้งแรกใหเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับลูกจาง

เขาทํางาน และตรวจสุขภาพคร้ังตอไปอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามปจจัยเส่ียงการตรวจสุขภาพสําหรับผูที่

ทํางานสัมผัสฝุนหินทรายท่ีมีซิลิกาเปนสวนประกอบ มีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสารเคมีอันตราย

ที่ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง พ.ศ. 2552 ซึ่งระบุวา ซิลิกาเปนหน่ึงในรายช่ือสารเคมี

อันตรายในประกาศกระทรวงฉบับนี้ แตไมไดมีการระบุไววาใหตรวจสุขภาพอยางไร
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 สวนในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแนวปฏิบัติการ

ตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงดานเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการ ไดแนะนํา

ใหตรวจภาพถายรังสีทรวงอก ขนาด 14 x 17 นิ้ว และตรวจสมรรถภาพปอด แตไมไดระบุผูอานผลและ

วิธีการอานผลตรวจ ซึ่งจะเห็นวามาตรฐานอ่ืนๆ เชน OSHA, NIOSH และ MSHA ระบุชัดเจนวาใหอานผล

โดย NIOSH B Reader เพื่อความแมนยํา และใหประโยชนในการเฝาระวังสุขภาพในระยะยาว รวมถึงมีผลตอ

การจายเงินชดเชยใหกับพนักงาน

 สําหรับแนวทางการเฝาระวังโรคซิลิโคซิสขององคกร Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) ไดแนะนําใหตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานภายใน 30 วัน และตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงอยางนอย

ทุก 3 ป หรือถี่กวานั้นข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทย โดยรายการตรวจสุขภาพประกอบไปดวย การคัดกรอง

ประวัติการทํางานท่ีสัมผัสฝุนหินทราย ประวัติการเจ็บปวยทางระบบทางเดินหายใจ ประวัติโรควัณโรคปอด และ

ประวตักิารสบูบหุรี ่การตรวจรางกาย การถายภาพรงัสทีรวงอก ขนาด 14 x 17 นิว้ อานผลโดย NIOSH B Reader 

การตรวจสมรรถภาพปอด และการตรวจวณัโรคระยะแฝง โดยใชการทดสอบทูเบอรคลุนิทางผิวหนัง (Tuberculin 

skin test) หรือตรวจวัดระดับสาร interferon-gamma ที่เพิ่มขึ้นจากเชื้อวัณโรค (Interferon-gamma release 

assay: IGRA) ซึ่งหากผลภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติ ตั้งแตระดับ 1/0 ใหสงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง เพื่อ

รับการวินิจฉัย

 องคกร National Institute for Occupation Safety and Health (NIOSH) แนะนําใหเฝาระวังสุขภาพ

โดยการถายภาพรังสีทรวงอกทุกป และหากมีผลภาพถายรังสีทรวงอกผิดปกติเขาไดกับโรคซิลิโคซิส ใหติดตาม

การรักษาโดยถายภาพรังสีทรวงอกซํ้า ภายใน 2 ป และองคกร Mine Safety and Health Administration 

(MSHA) แนะนําใหมีการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน รวมทั้งถายภาพรังสีทรวงอกไวเปนพ้ืนฐาน ภายใน 

6 เดอืนหลงัเริม่ทาํงาน จากนัน้ถายภาพรงัสทีรวงอกครัง้ที ่2 อยางนอยภายใน 3 ป หากมผีลภาพถายรงัสทีรวงอก

ผิดปกติ ตั้งแตระดับ 1/0 ใหแยกคนทํางานออกจากสภาพแวดลอมการทํางานที่มีฝุนหินทราย จากน้ันถายภาพ

รังสีทรวงอกซํ้าครั้งตอไปทุกๆ 2 ป 

 ปจจุบันการดําเนินการเฝาระวังโรคปอดฝุนหินทราย จัดทําโดยหนวยงานดานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมาไดจัดทําอยางเปนระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลผูปวยโรคซิลิโคซิส

มีการตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน จัดทําโครงการเฝาระวังโรคปอดฝุนหินทรายโครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ (การใชหนากากปองกันฝุน) การตรวจคัดกรองสุขภาพใหกับกลุมผูทํางานกับหินทราย 

การอบรมใหความรูเรื่องโรคซิลิโคซิสแกผูทํางานสัมผัสกับหินทราย ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ระบบดูแลผูปวยโรคซิลิโคซิสทําใหคัดกรองพบผูปวยโรคซิลิโคซิสเพิ่มมากขึ้น มีการวินิจฉัยขึ้นทะเบียนผูปวย

ซิลิโคซิสและเยี่ยมบาน รวมท้ังกลุมผูปวยท้ัง 12 รายนี้ เปนผูปวยกลุมลาสุดที่ไดรับการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียน

เปนโรคซิลิโคซิส ซึ่งอาศัยแนวทางการวินิจฉัยโรคซิลิโคซิสของไทย ที่ไดมีระบุไวในมาตรฐานการวินิจฉัยโรค

จากการทํางาน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

โดยใชเกณฑ 2 ใน 3 ขอคือ 1) มีประวัติการทํางานในอาชีพกลุมเสี่ยงตอการสัมผัสฝุนละอองหินเปนเวลา

อยางนอย 2 ป 2) มภีาพถายรงัสทีรวงอกผดิปกตติัง้แตระดบั profusion 1/1 ขึน้ไปตามเกณฑของ International 

Labor Of ce (ILO) system of classi cation of radiographs of pneumoconiosis และ 3) มีลักษณะทางพยาธิ

วิทยาของเนื้อปอดเขาไดกับโรคหรือมีขอมูลทางระบาดวิทยาสนับสนุนซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการวินิจฉัย

และการเฝาระวังโดยองคกร National Institute for Occupation Safety and Health (NIOSH) ของ CDC 
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ซึ่งการที่ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียน จะนํามาซึ่งการรักษา ติดตามตอเนื่อง การเยี่ยมบาน การให

คําแนะนําในการควบคุมความเส่ียงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน สิทธิประโยชนที่ควรไดรับในกรณี

ที่เปนผูปวยประกันตน เชน เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ

 มาตรการในการควบคุมและปองกันโรคซิลิโคซิส นอกจากการปองกันระดับทุติยภูมิโดยการตรวจสุขภาพ

เพื่อคนหาโรคตั้งแตระยะเริ่มตนดังที่กลาวมาแลวการปองกันที่สําคัญที่สุดคือ การปองกันระดับปฐมภูมิ เชน  

การควบคุมที่แหลงกําเนิดความเสี่ยง โดยใชเครื่องดูดหรือเครื่องระบายอากาศแบบเฉพาะที่ การใชระบบเปยก 

มกีารพนนํา้ขณะทาํงาน การทาํในระบบปด การดแูลพืน้ทีท่าํงานโดยการเก็บกวาดใหเปนระเบยีบไมใหฟุงกระจาย 

เชน เก็บกวาดขณะเปยก (wet sweep) หรือเก็บใหมิดชิดหรือใชเครื่องดูดฝุนเก็บฝุน การใชมานกันฝุนบริเวณ

พื้นท่ีทํางานแยกกับท่ีอยูอาศัย การสวมใสอุปกรณปองกันที่เหมาะสม การใหความรูเรื่องการดูแลสุขอนามัย 

โดยแยกบริเวณรับประทานอาหารกับพื้นที่ทํางาน การลางมือทุกคร้ังหลังทํางานและกอนรับประทานอาหาร 

การแยกซักเส้ือผาที่ทํางาน การใหความรูเรื่องโรคซิลิโคซิสและการปฏิบัติตัว การงดสูบบุหรี่ และหลีกเล่ียง

การสัมผัสใกลชิดคนที่เปนวัณโรคปอดหรือมีอาการไอเรื้อรังหรือไอเปนเลือดมาตรการเหลานี้ถือเปนมาตรการ

สําคัญในการที่จะชวยลดโอกาสและความรุนแรงจากโรคซิลิโคซิสอีกดวย
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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา

ผลของการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพรวมกับแรงสนับสนนุทางสังคมในการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

สุขภาพ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงที่ลงทะเบียนเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะทุม ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การคัดเลือกไดมา

โดยวิธีการสุมแบบงาย จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 35 คน ดําเนิน

กจิกรรมตามโปรแกรมการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพเพือ่ปองกนัโรคหลอดเลอืดสมอง เฉพาะในกลุมทดลอง 

เปนเวลา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกอนการทดลอง และหลังการทดลอง วิเคราะห

ขอมลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเรจ็รปู ใชสถิตริอยละ, คาเฉลีย่, สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะหเปรยีบเทยีบ

ดวยสถิต ิPaired Sample t-test ผลการวิจยัพบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูเกีย่วกับ

โรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู

ประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น และดกีวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value <0.05) สรุปไดวา หากผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง มีความรูเกี่ยวกับโรค

หลอดเลือดสมอง มีการรับรูความสามารถตนเอง และการรับรูประโยชนและอุปสรรค มีผลทําใหการปฏิบัติตัว

เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น ดังนั้น โปรแกรมการประยุกตใช

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรค

หลอดเลือดสมองมีผลตอการปองกนัโรคหลอดเลือดสมองของผูสงูอายุทีป่วยโรคความดันโลหิตสงู และสามารถ

นําไปประยุกตใชกับการแกไขปองกัน โรคเร้ือรังอ่ืนๆได

คําสําคัญ : การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง, โรคความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ, โรคเรื้อรังในผูสูงอายุ, 

  แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม
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Abstract
 The study was a quasi-experimental research. The object of this study was the application 

of a health belief model with social support for health behavior modification, with the concept 

of changing behaviors for the prevention of stroke in elderly patients with hypertensive, they were 

treating and under care of Nongkatum sub-district health promotion hospital, Juntuk sub-district, 

Pakchong district, NakhonRatchasima province. The numbers of samples are 70 patients by random 

method. It divided into two groups as the  rst is comparison group and the second is experimental group 

and each group is 35 patients. Then, the behavioral reformative program for stroke prevention was 

applied to the groups over 12 weeks. Data was collected by interview method before and after 

the program. The data was analyzed using computerized statistical analysis software for percentage, 

mean, standard deviation, as well as compared using the paired sample t-test. The study revealed 

that after the program, the experimental group had an average score on the knowledge about strokes, 

the ef cacy in the prevention of strokes, the perceived bene ts and barriers to practice the prevention 

of strokes and the practice prevention of strokes in elderly patients with hypertension is now better. 

And better than the comparison group statistical signi cance (p-value <0.05). Base on the experiment 

found that the elderly patients with hypertension had knowledge about strokes. Perceived self-ability, 

and perceived the bene ts and obstacles which resulted in the better self-treatment for preventing stroke 

in elderly hypertensive patients. Therefore, the application of the Health Belief Model and social 

support concept to change behaviors for preventing stroke had the effects on the prevention of stroke 

in the elderly hypertensive patients, and can be applied to the prevention of other chronic diseases.

Keywords : Stroke prevention, Hypertension in the elderly, Chronic diseases in the elderly, 

  Health Belief Model, Social Support Concept

บทนํา
 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease; CVD หรือ Stroke) หรือที่เรียกกันทั่วไปวา

โรคอัมพฤกษอัมพาต เปนหนึ่งในกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญสาเหตุหนึ่งคือ

ความดนัโลหติสงู(1) เปนปจจยัเสีย่งทีส่าํคัญตอการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง 3 - 17 เทา(2) เนือ่งจากภาวะความดนั

โลหติทาํใหหลอดเลอืดไปเลีย้งสมองเสียความยดืหยุนและอาจตบีแคบ กอใหเกดิการโปงพองเมือ่ระดบัความดนั

โลหิตสูงข้ึนอีกอาจทําใหหลอดเลือดบางสวนเกิดการแตกได จากรายงานสถานการณความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง

ทัว่โลกพบวามปีระชากรเสยีชีวติดวยโรคหลอดเลอืดสมอง ในป พ.ศ. 2533 จาํนวน 14 ลานคน อยูในกลุมประเทศ

ที่พัฒนาแลวจํานวน 5 ลานคน และในกลุมประเทศที่กําลังพัฒนาจํานวน 9 ลานคน และในอีก 30 ปขางหนา 

สถานการณดงักลาวมีแนวโนมทีจ่ะเพ่ิมความรุนแรงสูงขึน้เปนลาํดับ จาก 14 ลานคน ในป พ.ศ. 2533 เปน 25 ลานคน 

ในป พ.ศ. 2563 อยูในกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวจํานวน 6 ลานคน และในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาจํานวน 19 ลานคน(3) 

จากการศึกษาในหลายประเทศ เชน ประเทศจีนพบวา ผูเสยีชวีติดวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวาโรคหลอดเลือด

หัวใจ 3 เทา คือ โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราการเสียชีวิต 251 ตอประชากรแสนคน ในขณะท่ีอัตราการเสียชีวิต

จากโรคหลอดเลือดหัวใจมีเพียง 100 ตอประชากรแสนคน การเสียชีวิตไมมีความแตกตางกันในเขตเมืองและ

เขตชนบท และพบวาโรคหลอดเลอืดสมองมอีตัราการเสยีชีวติทีส่งูกวาโรคหลอดเลอืดหวัใจอยางเหน็ไดชดัเจน(4)
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 สําหรับประเทศไทยอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองจะติดอันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอดรองจากโรคหัวใจ

และมะเร็ง นอกจากน้ียงัพบวาจํานวนผูปวยจากโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับบริการในแผนกผูปวยนอกเพ่ิมสงูข้ึน

มากกวา 3 เทา ในขณะทีจ่าํนวนผูปวยท่ีเขารบับริการในแผนกผูปวยในเพ่ิมสงูข้ึนมากกวา 7 - 17 เทา จากขอมลู

สํานักระบาดวิทยาพบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากป พ.ศ. 2555 – 2558 

โดยมีคาใชจายในการรักษาประมาณ 100,000 – 1,000,000 บาทตอคนตอป ขึน้อยูกบัความรุนแรงของโรค(2) 

สวนอตัราตายดวยโรคหลอดเลอืดสมอง ป พ.ศ. 2554 – 2558 เทากบั 24.5, 26.6, 34.5, 34.8, 29.9 ตอประชากร

แสนคนตามลําดับ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ป พ.ศ. 2552 - 2558 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย เมื่อแยกเปนรายภาค พบวาภาคกลาง (ไมรวม กรุงเทพมหานคร) เปนโรคน้ีสูงสุด รองลงมาคือ 

ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลําดับ(5) จังหวัดนครราชสีมาเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีผูปวย

เพิ่มขึ้นทุกป จากรายงานอัตราอุบัติการณของโรคหลอดเลือดสมอง ป พ.ศ. 2552 – 2558 มีอัตราการปวย

ตอประชากรแสนคน คือ 146.39, 192.34, 194.64, 202.02, 204.06 ตามลําดับ และมีอัตราการตาย

ดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคน ปพ.ศ. 2552 – 2558 คือ 18.11, 15.94, 14.84, 15.52, 

15. 46 ตามลําดับ(6)

 อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เปนอําเภอหน่ึงที่มีอัตราปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมสูงขึ้น 

จากรายงานอัตราปวย ตั้งแตป พ.ศ. 2556 – 2558 พบผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคน 

คือ 52.80, 55.91 และ 57.46 ตามลําดับ รายงานจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ป พ.ศ. 2558 พบวา

ผูที่มีภาวะแทรกซอนทางหลอดเลือดสมองเปนผูปวยความดันโลหิตสูง 17 คน ผูปวยท่ีเปนทั้งเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง 14 คน เปนผูปวยเบาหวาน 7 คน โดยทั้งหมดลวนเปนผูสูงอายุทั้งสิ้น จากรายงานการสํารวจ

ขอมลูเกีย่วกับการปฏบิตัติวัในการปองกนัโรคหลอดเลอืดสมองของโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบลหนองกะทุม 

อาํเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีา โดยสาํนกังานสาธารณสขุอําเภอปากชอง(7) สาํรวจผูปวยโรคความดนัโลหติสงู

ที่มารับบริการในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะทุม อําเภอปากชอง 

จงัหวดันครราชสมีา เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จาํนวน 60 คน พบวา ผูปวย จาํนวน 42 คน (รอยละ 70.00) 

ยังไมทราบถึงวิธีการปฏิบัติตัวเพ่ือลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมอง และผูปวย 35 คน (รอยละ 58.33) 

ยังไมทราบวาการมีระดับความดันโลหิตสูงติดตอกันเปนเวลานาน จะเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนทาง

หลอดเลือดสมอง(7) ปจจัยหน่ึงที่สําคัญตอพฤติกรรมการปองกันโรค คือ ความเชื่อดานสุขภาพ ซึ่งเบรกเกอร(8) 

ไดอธิบายแนวคิดแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพวา การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะแสดงพฤติกรรมอยางใด

อยางหน่ึงเพ่ือปองกันโรค บุคคลนั้นตองมีการรับรูโอกาสเส่ียงของการเปนโรค รับรูความรุนแรงของโรค ซึ่ง

การรบัรูนีจ้ะผลกัดนัใหบคุคลหลกีเลีย่งจากภาวะคกุคามของโรค โดยเลอืกวธิปีฏิบตัทิีค่ดิวาเปนทางออกทีด่ทีีส่ดุ

ดวยการเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจากการปฏิบัติกับผลเสีย เชน การเกิดภาวะแทรกซอนรวมถึงคาใชจาย

และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น นอกจากนี้แรงจูงใจดานสุขภาพและปจจัยรวมอื่นๆ คือ ตัวแปรดานประชากร โครงสราง

ปฏิสัมพันธเปนสิ่งชักจูงใหมีการปฏิบัติที่มีผลดีตอสุขภาพของบุคคลนั้นๆ ดวย เมื่อบุคคลสามารถผสมผสาน

พฤติกรรมสุขภาพเขาไปในแบบแผนการดําเนินชีวิตทุกดาน จะสงผลใหเกิดภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น จะชวยให

ความสัมพันธระหวางบุคคลดียิ่งข้ึน และจะสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นดวย 

  ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับ

แรงสนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุที่ปวย

โรคความดันโลหิตสูง เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพกลุมผูสูงอายุที่มีความเส่ียงตอการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง และเพ่ือลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพรวมกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม  

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะทุม ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบไปดวย 1) เครื่องมือในการทดลอง ไดแก ชุดกิจกรรมกระบวนการกลุม  

ประกอบไปดวยความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 2) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ

ที่ผูวิจัยนํามาใชกับกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยใชแบบสัมภาษณในการ

เกบ็รวบรวมขอมลู โดยแบบสมัภาษณทีน่าํมาใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวยสวนตาง ๆ  5 สวน ไดแก 

2.1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 2.2) แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 17 ขอ 

เกณฑการแปลผล คือ คะแนนรอยละ 80 ขึ้นไปหมายถึง มีความรูระดับสูง คะแนนรอยละ 60 – 79 หมายถึง 

มีความรูระดับปานกลาง คะแนนตํากวารอยละ 60 หมายถึง มีความรูระดับตํ่า 2.3) แบบสอบถามการรับรู

ความสามารถของตนเองในการปองกนัโรคหลอดเลอืดสมองจาํนวน 10 ขอ เกณฑการแปลผล คอืคาเฉลีย่ระหวาง 

1.00 - 1.67 รับรูระดับนอย คาเฉลี่ยระหวาง 1.68 - 2.35 รับรูระดับปานกลาง คาเฉลี่ยระหวาง 2.36 - 3.00 

รบัรูระดบัมาก 2.4) แบบสอบถามการรบัรูประโยชนและอปุสรรคในการปฏบิตัติวัเพือ่ปองกนัโรคหลอดเลอืดสมอง

จาํนวน 9 ขอ เกณฑการแปลผล คอืคาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.67 รบัรูระดับนอย คาเฉล่ียระหวาง 1.68 - 2.35 

รับรูระดับปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 2.36 - 3.00 รับรูระดับมาก 2.5) การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการเกิด

โรคหลอดเลือดสมอง ดานการรับประทานอาหารการออกกําลงักาย และการผอนคลายความเครียดจํานวน 22 ขอ 

เกณฑการแปลผล คือคาเฉล่ียระหวาง 1.00 - 1.67 ระดับไมดี คาเฉลี่ยระหวาง 1.68 - 2.35 ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.36 - 3.00 ระดับดี

 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื ชดุกจิกรรมกระบวนการกลุมและแบบสอบถามทีใ่ชในการเกบ็รวบรวม

ขอมูล หาคาความเท่ียงตรง โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน จากน้ันจึงนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Item-Objective Congruency : IOC) โดยใชเกณฑคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป(9) ผลการทดสอบความรู

เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ใชสูตรการหาคาความเท่ียงของ คูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-Richardson 20 : 

KR 20) เทากับ 0.80 ผลการทดสอบดานการรับรูความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรค

หลอดเลือดสมองเทากับ 0.76 ผลการทดสอบดานการรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองเทากับ 0.78 ผลการทดสอบดานการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง เทากับ 

0.72 ไดใชสูตรการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s alpha coef cient) โดยกําหนด

คาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือที่ยอมรับไดไมนอยกวา 0.70

 ขั้นตอนดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ดาํเนินกจิกรรมดวยตนเองท้ังกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม โดยแบงกลุมตวัอยางเปน 2 กลุม คอืกลุมทดลอง 

และกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 35 คน มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมตามโปรแกรมสุขศึกษา ใชเวลา 12 สัปดาห 

ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน พ.ศ. 2559 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับ

การวนิจิฉยัจากแพทยวาปวยเปนโรคความดนัโลหิตสงู ทีล่งทะเบียนเขารบับริการคลนิกิความดันโลหติ โรงพยาบาล
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สงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะทุม ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และสถานีอนามัย

เฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชิน ีนคิมลําตะคอง ตาํบลหนองสาหราย อาํเภอปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 1,727 คน แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ ใชการสุมตัวอยางแบบ

อยางงาย โดยใชวิธีการจับฉลากรายช่ือ ไดกลุมตัวอยาง คือ 35 คน/กลุม ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางท้ังหมด

จํานวน 70 คน ทําการเก็บขอมูลวัดกอนและหลังการทดลอง โดยกลุมทดลองจะเขารับกิจกรรมตามโปรแกรม

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพตามท่ีผูวจิยัไดกาํหนดข้ึน ดงันี ้สปัดาหที ่1 ดาํเนนิโปรแกรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ ครั้งที่ 1 ดวยการแนะนําตัวเพื่อสรางสัมพันธภาพภายในกลุมทดลอง ชี้แจงถึงวัตถุประสงคและ

เกบ็ขอมูลกอนการทดลองดวยแบบสมัภาษณ สปัดาหที ่2 ใหความรูเก่ียวกบัเรือ่งโรคหลอดเลอืดสมอง ประโยชน

ในการปฏบิตัติวัทีถ่กูตองเพือ่ปองกนัโรคหลอดเลอืดสมอง ดวยสือ่การเรยีนรูประกอบการบรรยาย โดยผูเขารวม

โปรแกรมจะตองพาญาตหิรือบคุคลในครอบครัวมารวมรับฟงการบรรยาย เมือ่สิน้สดุโปรแกรม จะมกีารประชุมกลุม

เพื่อสรุปสาระสําคัญกอนเขาสูระยะที่ 3 (ลังเลใจที่จะปฏิบัติ) ดวยการพูดคุยและซักถามโดยผูวิจัย สัปดาหที่ 3 

(ลงัเลใจทีจ่ะปฏบิตั)ิ ระยะนีจ้ะใชการจงูใจเปนตัวผลกัดนัใหผูเขารวมโปรแกรมเกดิความเชือ่มัน่ในการปฏบิตัติวั

เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ดวยการนําเสนอขอมูลอภิปรายกลุมแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ  

สัปดาหที่ 4 บรรยายและฝกการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกายที่เหมาะสมตอ

ผูสูงอายุดวยการเดินเร็ว การผอนคลายความเครียดดวยการน่ังสมาธิ และวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตอง 

สปัดาหที ่5 อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ เพ่ือแสดงถึงผลการปฏิบตัขิองแตละคน สรปุปญหา

และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติ และชวยกันปรับแผนการปฏิบัติ สัปดาหที่ 7-11 ผูวิจัยทําการออกติดตาม

เยี่ยมบานโดยเริ่มทําการออกเยี่ยมในสัปดาหที่ 7 เพื่อใหกําลังใจ และใหคําปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตัวในการ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และใชแรงสนับสนุนทางสังคม จากญาติ หรือบุคคลในครอบครัวของผูปวย

ทีอ่าศยัอยูกบัผูปวย ในสปัดาหที ่3 - 12 ในเรือ่งของการชวยเตอืนและใหกาํลงัใจ สปัดาหที ่12 สรปุและประเมนิผล

ของโปรแกรมในการปฏิบัติ รวมท้ังผูวิจัยตอบปญหา ขอซักถามของผูเขารวมโปรแกรม และเก็บขอมูลหลังการ

ทดลองดวยแบบสัมภาษณ 

  กลุมเปรียบเทียบ สัปดาหที่ 1 ใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือประเมิน ความรูเกี่ยวกับ

โรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู

ความสามารถของตนเองในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเกิดโรค

หลอดเลือดสมอง กอนดําเนินการ สัปดาหที่ 2 - 11 ผูปวยกลุมเปรียบเทียบจะไดรับการใหความรูทางดาน

สุขศึกษาจากเจาหนาท่ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลําตะคองตามปกติ สัปดาหท่ี 12 

เมื่อส้ินสุดการวิจัย ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยกลุมเปรียบเทียบโดยใชแบบสัมภาษณชุดเดิม 

และหลังจากการเก็บขอมูลจะมีการใหความรูในกลุมเปรียบเทียบในกิจกรรมเดียวกันกับกลุมทดลอง 

 การพิทกัษสทิธิและจริยธรรมการวิจยั การวิจยัในคร้ังนี ้ไดผานการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการ

พจิารณาจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยรบัรองการอนมุตัเิลขที ่PH 017/2559 รบัรองวนัที ่1 มถินุายน พ.ศ. 2559 

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางใชการวิเคราะหดวยความถี่ เปนจํานวน 

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาตํ่าสุด และคาสูงสุด สถิติเชิงอนุมาน Paired sample t-test,  

Independent t-test
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.4 มีอายุระหวาง 60 – 64 ป รอยละ 88.6 

โดยมีอายุเฉลี่ย 61.77 ป ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 57.1 สถานภาพสมรสคู 

รอยละ 77.1 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 65.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 1,000 บาท รอยละ 54.3 

มีรายไดเฉลี่ย 2,351.43 บาท อาหารที่รับประทานซื้ออาหารสําเร็จรูปบางมื้อ รอยละ 42.9 ผูปรุงอาหาร

เปนประจาํในครอบครวัเปนบคุคลอืน่ๆ รอยละ 71.4 มาพบแพทยตามนดัใน 1 ปทีผ่านมาทกุครัง้ รอยละ 51.4 

ไมมีโรคแทรกซอน รอยละ 100 มีญาติสายตรง พอหรือแม/พี่หรือนอง ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 

60.0 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 54.3 ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลดื่มบางครั้ง รอยละ 54.3 

ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงมานานกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 82.9 โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย 9.77 ป คาดัชนี

มวลกาย (BMI) ปกติ รอยละ 48.6 โดยมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.69 กก./ม.2 

  กลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 60.0 มีอายุระหวาง 60 – 64 ป รอยละ 85.7 

อายุเฉลี่ย 61.89 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 57.1 สถานภาพสมรสคู รอยละ 54.3 มีอาชีพ

เกษตรกรรม รอยละ 65.7 รายไดเฉลี่ย นอยกวา 1,000 บาท รอยละ 57.4 มีรายไดเฉลี่ย 2,425.71 บาท 

อาหารที่รับประทานซื้ออาหารสําเร็จรูปบางมื้อ รอยละ 62.9 ผูปรุงอาหารเปนประจําในครอบครัวบุคคลอื่นๆ 

รอยละ 62.9 มาพบแพทยตามนัดใน 1 ปที่ผานมาทุกคร้ัง รอยละ 68.6 ไมมีโรคแทรกซอน รอยละ 100 

มีญาติสายตรง (พอหรือแม/พี่หรือนอง) ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง รอยละ 68.6 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 51.4 

ดื่มสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลดื่มบางคร้ัง รอยละ 45.7 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง

มานานกวา 5 ปขึ้นไป รอยละ 91.4 โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย 9.94 ป คาดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ รอยละ 45.7 

โดยมีคาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 24.46 กก./ม.2 

2.  กลุมผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

หลังการทดลองเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

3.  กลุมผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลอง มีคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองในการ

ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลองเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4.  กลุมผูสูงอายุท่ีปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลอง มีคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

หลังการทดลองเพ่ิมข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.  ผลการวิเคราะหความเปรียบเทียบ กลุมผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลอง มีการรับรู

ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการรับรูประโยชนและอุปสรรค

ในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง กอนการทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ กลุมผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงกลุมทดลอง มีความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู

ความสามารถตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลอง

สูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู การรับรู และการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

   ของผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบทั้งกอนและหลัง

   การทดลอง

ตัวแปร

กลุมทดลอง

(n=35)

กลุมเปรียบเทียบ

(n=35)
Mean dif.

(95%CI)
t p-value

S.D. S.D.

กอนการทดลอง

1. ความรูเกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมอง 

8.17 2.35 8.31 2.43 1.14(0.12-1.39) 0.63 0.535

2. การรับรูความสามารถตนเอง

ในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง

2.21 0.22 2.05 0.20 -0.77((-1.01)-(-0.54)) 3.67 <0.0001*

3. การรับรูประโยชนและ

อุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

2.10 0.38 2.09 0.22 -0.83((-1.06)-(-0.60)) 2.10 <0.0001*

4. การปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง

2.47 0.18 2.39 0.22 -0.83((-1.11)-(-0.55)) 0.62 0.539

หลังการทดลอง

1. ความรูเกี่ยวกับโรคหลอด

เลือดสมอง 

13.03 2.44 12.00 2.18 -0.94((-1.20)-(-0.68)) 2.17 <0.0001*

2. การรับรูความสามารถตนเอง

ในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค

หลอดเลือดสมอง

2.38 0.28 2.42 0.26 -0.74((-1.03)-(-0.54)) 2.69 <0.0001*

3. การรับรูประโยชนและ

อปุสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง

2.48 0.24 2.47 0.22 -0.66((-0.94)-(-0.37)) 3.82 <0.0001*

4. การปฏิบัติตัวเพื่อปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง

2.60 0.29 2.52 0.26 -0.14((-0.54)-(-0.25) 5.93 <0.0001*

อภิปรายผล
 จากการวิจยัพบวาความรูเกีย่วกับโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย

ความรูเก่ียวกบัโรคหลอดเลอืดสมองดขีึน้ และดีกวากลุมเปรยีบเทยีบ ซึง่พบวาแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทั้งนี้เกิดจากผูวิจัยไดประยุกตการสรางโปรแกรมการใหความรูเก่ียวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเปนการ

เสริมสรางความรู สรางความตระหนักกับปญหา รวมถึงประโยชนในการปฏิบัติตัวที่ถูกตองเพื่อปองกันโรค

หลอดเลือดสมอง ดวยส่ือการเรียนรูประกอบการบรรยาย โดยผูเขารวมโปรแกรมจะตองพาญาติหรือบุคคล

ในครอบครัวมารวมรับฟงการบรรยายดวย เพราะญาติหรือบุคคลในครอบครัวจะเปนแรงสนับสนุนทางสังคม

ที่สําคัญใหกับผูปวยไดทุกวัน และไดใชการจูงใจเปนตัวผลักดันใหผูเขารวมโปรแกรมเกิดความเชื่อมั่นในการ

ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง ดวยการนําเสนอขอมูลอภิปรายกลุมแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณซึ่งกันและกัน พรอมกับสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองดวยวิธี



การประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยน Application of Health Belief Model with Social Support for health Behavior Modi cation

พฤติกรรม เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูง to Stroke Prevention in Elderly Patients with Hypertension in Nongkatum Sub-District

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองกะทุม ตําบลจันทึก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา Health Promotion Hospital, Juntuk Sub-District, Pakchong District, NakhonRatchasima Province

วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 201762

การบรรยายและการฝกปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารที่ถูกตอง การออกกําลังกายที่เหมาะสมตอผูสูงอายุ 

โดยการเดินเร็ว การผอนคลายความเครียดดวยการน่ังสมาธิ และวิธีการรับประทานยาท่ีถูกตอง(10) โดยการใช

โปรแกรมการประยุกตรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภาวะเส่ียง

ตอโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยกลุมเส่ียง(11) และผลการศกึษายงัพบอีกวา  ภายหลงัการทดลอง กลุมทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูสูงอายุที่ปวยโรคความดันโลหิตสูงดีขึ้น และ

ดีกวากลุมเปรียบเทียบ ซึ่งพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เกิดจากผูวิจัยไดใชแรงสนับสนุนทาง

สังคม โดยการออกติดตามเยี่ยมบานโดยเพ่ือใหกําลังใจ และใหคําปรึกษาเร่ืองการปฏิบัติตัวในการปองกัน

โรคหลอดเลือด และจากญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผูปวยท่ีอาศัยอยูกับผูปวยโดยแรงสนับสนุนจากญาติ

หรือบุคคลในครอบครัว สามารถทําไดทุกวันที่บานคือในเรื่องของการคอยเตือนและใหกําลังใจ(10) 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
 1.  การใหโปรแกรมโดยการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 

มีประโยชนแกผูปวยกลุมนี้ เพราะทําใหไดรับความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง การสังเกตภาวะเสีย่งจากการตรวจวัดชพีจรดวยตนเอง การกระตุนเตือนจากคนในครอบครัว 

และการเยี่ยมใหกําลังใจจากเจาหนาที่สาธารณสุขเพ่ือใหผูปวยมีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ซึ่งกอใหเกิดผลดีกับ

ตัวผูปวยเองจึงควรนําไปใชในงานคลินิกพิเศษโรคเรื้อรังอ่ืนๆ

 2.  การรบัรูความสามารถตนเองในการปฏบิตัติวัเพือ่ปองกนัโรคหลอดเลอืดสมอง และการรบัรูประโยชน

และอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองหลังการทดลองดีขึ้น และดีกวา

กลุมเปรียบเทียบ ดงันัน้การใชการจูงใจเปนตัวผลักดันใหกลุมทดลองเกิดความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัติวัเพ่ือปองกัน

โรคหลอดเลือดสมอง อภิปรายกลุมแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณซึง่กนัและกัน ดงันัน้ควรสรางแรงจูงใจ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปวยดวยกันเอง ทําใหผูปวยสามารถทลายกําแพงของตนเองได

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
 1. การวจิยัครัง้นี ้มขีอจาํกดัดานเวลา จงึควรเพิม่ระยะเวลาการศกึษา เพราะการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

แบบถาวร ตองใชเวลานานพอสมควร ควรเพ่ิมการเปรียบเทียบระดับความดันโลหิต และการตรวจคัดกรอง

ภาวะเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดสมองดวย หรืออาจทําการศึกษาโดยใชรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม 

(Participation Action Research) 

  2.  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพดานความรูสึก เพื่อทราบความสัมพันธระหวางปจจัยดังกลาว

กับพฤติกรรมของผูปวย ดานการควบคุมความดันโลหิต ดานการมีสวนรวมในกระบวนการที่จัดให
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ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงในกลุมวัยทํางาน

Effects of self-management promotion programs on the behavioral modi cation 
of risk groups high blood pressure in working age group

รัฏฐรินีย ธนเศรษฐ
Rattarinee Thanaseth

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
The Of ce of Disease Prevention and Control 9th NakhonRatchasima

บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการ

ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกลุมวัยทํางาน อายุ 35 - 59 ป 

ที่ผานการคัดกรองจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลิง จังหวัดนครราชสีมา เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ

สมคัรใจเขารวมโปรแกรมและทาํงานโรงงานในเขตอตุสาหกรรมสุรนาร ี จงัหวดันครราชสีมา  เขารวมโปรแกรมได

เปนระยะเวลา 6 เดือนตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวน 100 คน โดยแบงเปนกลุม

ทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนโดยใชสถิติ Paired t-test และ Independent 

t-test ผลการศึกษาพบวา ภายหลังเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพของกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทาน

อาหาร การออกกําลงักาย การผอนคลายความเครียดสูงขึน้มากกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย

ความเครียด การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูงขึ้นกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีภาวะสุขภาพไดแก นํ้าหนักดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต Systolic ความดันโลหิต 

Diastolic ดีขึ้น มากกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ดวยหลัก PROMISE Model ที่เนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

สอนจดบันทึก กําหนดเปาหมายดานสุขภาพท่ีปรารถนาใหเกิดขึ้นกับตนเอง รับรูวาตนเองเปนผูมีความสามารถ 

มีความเชื่อม่ันในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนนําไปสูการมีพลังอํานาจในการจัดการตนเองที่ดี

มกีารปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร การออกกําลงักาย หยดุสบูบหุรีแ่ละมีการติดตามเย่ียมบาน 

เย่ียมครัว สนับสนุนความรู ใหคําปรึกษาและมีการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณทําใหกลุมเส่ียงมีความรู

และมสีมรรถนะในการจดัการตนเองทีด่ขีึน้ สงผลใหกลุมเสีย่งสามารถจัดการตนเองในการปรับลดพฤติกรรมเส่ียง

และลดโรคเร้ือรังไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : กลุมเส่ียง,โรคความดันหิตสูง, การจัดการตนเอง,โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

Abstract
 This study was a quasi-experimental research at studying the effects of self-management 

promotion programs on the behavioral modi cation of hypertension risk groups. Working class By studying 

the risk of high blood pressure. Working age group aged 35 - 59 years and screened by Nong Pling 

Health Promotion Hospital NakhonRatchasima. Sample selection by voluntary participation in the 

program. It is required to work in a factory in Suranaree Industrial Zone. A total of 100 participants 
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were enrolled for a six-month period from July to December 2016. The experimental group was 50 

and the control group was 50. The instrument used in this study was a questionnaire. Data analysis 

by statistics, percentage, mean, standard deviation And compare mean scores using paired t-test 

and independent t-test.

 The results showed that after participating in the self-management promotion program to change 

health behaviors, the experimental group had an average score on knowledge of high blood 

pressure, stroke having meal exercise, stress relief was higher than control group and signi cantly 

different at 0.05 level. The experimental group had mean scores on eating behavior, exercise stress, 

relaxation smoking and alcohol consumption were higher than control group and the difference 

was statistically significant at the 0.05 level. The experimental group had better health status. 

Body mass index, blood pressure, Systolic blood pressure, Diastolic blood pressure were better 

than control group and were statistically different at 0.05 level. Thus, 3 Self Health Behavior 

Modi cation with a focused PROMISE Model focused on service recipients. Teaching to take notes. 

There is a set of health goals that aspire to happen to oneself, having the capacity to self-be capable. 

Have con dence in decisions about their health status. Leads to the power of self-management. 

Modify eating behavior, exercise, Stop smoking and Home visits. Kitchen visit And have knowledge 

support Counseling and exchange of experience. Make risk groups more knowledge able and have 

better self-management competencies. As a result, risk groups can manage themselves to reduce 

their risk behaviors and reduce their own chronic diseases effectively.

Keywords: risk group, hypertension, self management, behavioral change program

บทนํา
 โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมมากขึ้น ประเทศตองสูญเสียคาใชจายอยางมหาศาลในการดูแลรักษา

พยาบาลตั้งแตเริ่มเปนจนกระทั่งผูปวยเสียชีวิตเพราะมักจะเกิดภาวะแทรกซอนตามมาไดแกโรคหัวใจ อัมพาต 

ไตวาย(1) หากสามารถควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติหรือตํากวา 140/90 มิลลิเมตรปรอท

จะลดโอกาสเส่ียงการเกิดอัมพฤกษอัมพาตไดรอยละ 35 - 40 ลดการเกิดโรคหัวใจลมเหลวมากกวารอยละ 50 

และลดการเกิดกลามเน้ือหัวใจตายไดรอยละ 20 - 25(2) ในป 2558 ประเทศไทยมีประชากรกลุมวัยทํางาน

มากที่สุด 43 ลานคน หากกลุมวัยนี้เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังจะเกิดความทุกขทรมานทางรางกายจิตใจและ

อารมณ รวมถึงสูญเสียรายได หากมีความพิการจะสงผลตอคุณภาพชีวิต มีผลกระทบตอครอบครัวชุมชนและ

ตอเศรษฐกิจของชาติโดยรวม และกลุมวัยทํางานเขาถึงการบริการคัดกรองสุขภาพนอยสงผลใหเสียชีวิต

จากโรคไมติดตอมากที่สุด(3) เพราะสวนใหญมีวิถีชีวิตที่เรงรีบทํางานหนัก มีความเครียดสูงมีการดําเนินชีวิต

ขาดความสมดุล มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไมเหมาะสม รับประทานอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด 

รบัประทานผักและผลไมไมเพยีงพอ ดืม่เคร่ืองด่ืมทีม่รีสหวานและน้ําอดัลมมากข้ึนมกีารบริโภคเกลอื/โซเดียมสูง

เกินเกณฑถึงสองเทาจากการกินอาหารที่มีสวนของโซเดียมผสมอยู เชน เครื่องปรุงรสขนมกรุบกรอบอาหาร

กึ่งสําเร็จรูป กลุมวัยทํางานมักไมออกกําลังกาย มีพฤติกรรมเนือยน่ิง เชน นั่งประชุมนานๆ เลนคอมพิวเตอร 

เลนมือถือ รอยละ 37.3 ของกลุมวัยทํางานอายุ 25 - 49 ป ดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลมากที่สุด รอยละ 20 

ของกลุมอายุ 19-60 ป สูบบุหรี่มากที่สุด และกลุมอายุ 32 - 40 ป ฆาตัวตายจากความเครียดจากปญหา
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การทํางานและเศรษฐกิจ(4) รอยละ70 ของผูปวยโรคไมติดตอไมรูวาตนเองปวยและไมไดรับบริการที่เหมาะสม 

ขาดโอกาสการเขาถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการจัดการตนเองไมดี  สงผลใหเขาสูระยะการเกิดโรคและ

มีภาวะแทรกซอนรวดเร็วยิ่งข้ึน(5) กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสงเสริมปองกันโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุม

วัยทํางาน 5 โรค ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็ง ซึ่งเกิดจาก

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมพึงประสงคและเพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียงใน 3 ดานคือ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

การออกกําลังกายท่ีเพียงพอและการจัดการอารมณไดเหมาะสม และขอมูลจากองคการอนามัยโลกพบวา 

รอยละ 80 ของโรคหัวใจ โรคเบาหวานประเภทท่ี 2 และรอยละ 40 ของโรคมะเร็ง สามารถปองกันไดดวย

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เชน การเลิกสูบบุหรี่ การไมดื่มแอลกอฮอล การมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ 

และมีการรับประทานอาหารเหมาะสม ดังน้ันการคนหากลุมเส่ียงต้ังแตยังไมมีอาการ นํามาลดปจจัยเสี่ยง

ตั้งแตเริ่มแรกเปนมาตรการท่ีจะชวยลดและชะลอการเกิดโรค(6) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่บุคลากรสาธารณสุข

ตองตระหนักและดําเนินการปองกันควบคุมและลดปจจัยเสี่ยงโรคไมติดตอ ดวยการนํามาปรับเปลี่ยนใหมี

พฤติกรรมท่ีเหมาะสม แตจากการดําเนินงานที่ผานมาพบวารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสวนใหญ

เปนการใหสุขศึกษาหรือคําแนะนํา ยังไมมีรูปแบบหรือแนวทางในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีชัดเจนและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน สถานบริการยังขาดการจัดบริการสนับสนุนการจัดการตนเอง เปนเหตุใหผูปวยและ

กลุมเส่ียงสูงสวนใหญไมสามารถเขาถงึการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีความรูทีด่เีกีย่วกับการมีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีสอดคลองกบัโรคจงึทําใหกลุมเสีย่งและกลุมปวยยงัคงมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอการเกิดตอโรคไมตดิตอเรือ้รงัตอไป

 ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 9 ไดแก จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ ในป 2556 - 2558 

มีการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเร้ือรังเปนปญหาสําคัญ อัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโนมสูงขึ้น  

จังหวัดนครราชสีมามีอัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงจาก 3,463 เพ่ิมขึ้นเปน 5,445 ตอประชากรแสนคน(7) 

จากผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ป 2559 พบวา มีผูปวยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 911 ราย

คิดเปนรอยละ13.47 สูงสุดคือจังหวัดนครราชสีมา 418 ราย คิดเปนรอยละ18.26 และสวนใหญเปนกลุม

วัยทํางานท่ีไมเคยทราบหรือเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และจากการคัดกรองความเส่ียงโรคความดันโลหิตสูง

ในประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป ในป 2557 - 2559 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองปลิง พบวากลุมเสี่ยง

ความดันโลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ 6.8, 10.3 และ 10.6 ตามลําดับและในป 2559 พบวา รอยละ 51 

ของกลุมเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูงเปนกลุมวัยทํางานที่มีอายุ 35 - 59 ป และจากการประเมินโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปจจัยเสี่ยงในเขตสุขภาพที่ 9 พบวาโครงการยังไมสามารถสรางความตระหนัก

ใหกลุมเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได สาเหตุจากกลุมเสี่ยงไมทราบวาตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบาง 

ถาไมปรับเปล่ียนพฤติกรรมจะสงผลอยางไรบางในอนาคต(8) และจากผลการวิจัยพบวาการจัดการตนเอง 

(Self-Management) เปนกุญแจสําคัญที่รักษาโรคเรื้อรังที่ประสบผลสําเร็จ(9) ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาโปรแกรม

สงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ไดแกการรับรูตนเอง การกํากับตนเอง

และการดูแลตนเอง โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก PROMISE Model ที่ประกอบดวย

การเสรมิแรงทางบวก  การบรหิารมุงผลสัมฤทธ์ิ การมองโลกแงด ีการสรางแรงจูงใจ การยดึบคุคลเปนศูนยกลาง 

การเสริมสรางคุณคาในตนเอง(10) เพื่อใหกลุมเสี่ยงสามารถจัดการตนเองรับรูโอกาสเสี่ยง ตระหนักในปญหา 

เกิดแรงจูงใจ หันกลับมาดูแลตัวเอง กําหนดเปาหมายดานสุขภาพที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นกับตนเองที่เริ่มตน

จากการใหความรูพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self ความรู 3 อ. 2 ส. การสอนจดบันทึกกําหนดเปาหมายดานสุขภาพ

ที่ปรารถนาใหเกิดขึ้นกับตนเอง  รับรูวาตนเองเปนผูมีความสามารถ มีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ภาวะสุขภาพของตน นําไปสูการมีพลังอํานาจในการจัดการตนเองท่ีดี และนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
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และลดปจจัยเส่ียง เกิดแนวทางในการลดปจจัยเส่ียงในกลุมเส่ียงไมใหกลายเปนกลุมปวยเพ่ือลดปญหาและ

ผลกระทบตอตนเอง ตอครอบครัว ชุมชน สังคมและลดคาใชจายในการรักษาของประเทศ

วตัถุประสงคของการวิจยั  เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงกลุมวัยทํางาน ในดาน

 1.  ความรูเรือ่งโรคความดันโลหติสงูและโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหาร การออกกําลงักาย  

การผอนคลายความเครียดของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม กอนและหลังเขารวมโปรแกรม

 2. พฤติกรรมสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย การสูบบุหรี่และ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม กอนและหลังเขารวมโปรแกรม

 3. ภาวะสุขภาวะ ไดแก นํ้าหนักดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิตของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

กอนและหลังเขารวมโปรแกรม

วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ไดนําเอาแนวคิดทฤษฎี

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการจัดโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ ศึกษาในกลุมเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงกลุมวัยทํางานที่มีอายุ 35 - 59 ป จํานวน 153 คน 

คิดเปนรอยละ 51 จากจํานวนท้ังหมด 300 คน ที่มีความดันโลหิตซีสโตลิคในชวง 120 - 139 มิลลิเมตรปรอท 

และความดันไดแอสโตลิคอยูในชวง 80 - 89 มิลลิเมตรปรอท ที่ผานการคัดกรองจากโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในป 2559 เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสมัครใจ

เขารวมโปรแกรม  ทาํงานในโรงงานในเขตอตุสาหกรรมสรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา และสามารถเขารวมโปรแกรมได

เปนระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังสิ้น 100 คน โดยแบงเปน

กลุมทดลอง 50 คน และกลุมควบคุม 50 คน

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก

 1) แบบสอบถามความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองการรับประทานอาหาร

การออกกําลังกายการผอนคลายความเครียดการสูบบุหรี่และการดื่มสุราและภาวะสุขภาพ

 2) เครื่องมือทางการแพทยสําหรับวัดภาวะสุขภาพ ไดแก เครื่องชั่งนํ้าหนัก เครื่องวัดความดันโลหิต

 3) แบบจดบันทึกประจําวันเพื่อสงเสริมการจัดการตนเอง

 4) โปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ตามหลัก 

PROMISE Model ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนดังนี้

ระยะเวลา กิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรม

สัปดาหที่ 1 กิจกรรมที่ 1 “เปดโลก

ใบใหมที่สดใสกวาเดิม”

เพื่อเปนชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ ใหคําปรึกษา 

สนับสนุนวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมผูวิจัยกับกลุม

ทดลองในไลนกลุมชื่อ “คนทํางานขอรักษสุขภาพเพ่ือพอ”

กิจกรรมท่ี 2 “ตัวฉันเอง

ร.ึ...นี่” 

1. เพือ่ชัง่นํา้หนกั วดัความดนัโลหติ วดัรอบเอว ประเมนิโอกาสเสีย่ง

ตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ บันทึกผล แปลผล 

คืนขอมูล ใหคําแนะนํารายบุคคล
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ระยะเวลา กิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรม

2. ดคูลิปวดิโีอและทดสอบความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสงูและ

หลอดเลือดสมอง

3. ทําแบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ยงดานการรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด การสูบบุหรี่และ

การดื่มสุรา ภาวะสุขภาพของกลุมตัวอยาง

4. ใหกลุมเสี่ยงวิเคราะห คนหาปญหา คนหาพฤติกรรมเสี่ยง

ในแตละดาน และผูวิจัยชี้เปา เปดโอกาสใหซักถาม รวมกําหนด

เปาหมายดานสขุภาพทีป่รารถนาใหเกดิขึน้กบัตนเองและกาํหนด

เปาหมายและระยะเวลาในการประเมินผลในแตละดาน

กิจกรรมท่ี 3

3.1“เรียนรูเรื่องโรคและ

เพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียง

3.1 เพื่อสาธิตความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด

สมองและหัวใจและชมคลิปวดิโีอ ยกตัวอยางกรณีศกึษาในชุมชน

3.2 เพ่ือสาธติอาหารแลกเปลีย่นอาหารในชวีติประจาํวนัของกลุม

เสีย่งฯ และสาธติการปรงุอาหาร “อาหารอสีาน ลดเสีย่ง ลดโรค”

3.3 เพื่อเรียนรูการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับกลุมเสี่ยง

3.4 เพื่อเรียนรูการจัดการอารมณที่เหมาะสม

3.5 เพื่อเรียนรูวิธีการเลิกสูบบุหรี่และสุรา

กิจกรรมท่ี 4 

“อยูบานก็ทําได” 

เพ่ือทํากิจกรรมตอเน่ืองท่ีบาน เชน การจัดการความเครียด

โดยการสวดมนตนั่งสมาธิ ฟงธรรมะถือศีล 5 ออกกําลังกาย 

ปลูกผักสวนครัว 

4.1 กจิกรรมชวีติดวีถิไีทย 

สาธิต “พลังผักพื้นบาน

อาหารอีสาน ลดเสี่ยง 

ลดโรค”

เพ่ือทําขอตกลงของการเขาโปรแกรม 

1. แจกเมล็ดพันธุผักเพ่ือปลูกผักสวนครัวที่บานและรับประทาน

ผักพ้ืนบาน ผลไมตามฤดูกาล

2. เนนรับประทานอาหารไทยพ้ืนบาน “อาหารอีสาน ลดเส่ียง 

ลดโรค” 

3. จํากัดการบริโภคเกลือ เพียงวันละ1ชอนชา

4. ลดการใชเครื่องปรุงที่ไมจําเปน เชน ผงชูรส รสดี นํ้าปลา 

นํ้าตาลทรายขาว เกลือปนขัดสี กําหนดใหใชเกลือทะเล นํ้าตาล

มะพราว นํ้าตาลออยและใชนํ้ามันหมูที่เจียวเองแทนนํ้ามันพืช

5. ลดอาหารทอด ผัด ปง ยาง ใหใชการตม นึ่ง ตุนแทน 

6. รับประทานขาวกลอง งดขนมปง ขนมเบเกอรี่ นม เนย 

คอฟฟเมตกาแฟสําเร็จรูป (3 in 1)

7. ออกกําลังกายตามความชอบและถนัดสอดคลองกับวิถีชีวิต

ประจําวันของแตละรายทุกวันๆ ละ 30 - 45 นาที เชน การวิ่ง 

การเดิน การแกวงแขน แอรโรบิคและการเตะบอล เปนตน
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ระยะเวลา กิจกรรม วัตถุประสงคของกิจกรรม

เดือนท่ี 1 - 3 4.2กิจกรรม “เย่ียมบาน 

เยี่ยมครัว เยี่ยมสวนครัว 

เพื่อเขาใจวิถีชีวิต”

เพื่อติดตามเยี่ยมบานโดยวิธีการสุม สัปดาหละ 3 หลัง เพื่อ

สํารวจพฤติกรรมเส่ียงที่มีความสัมพันธกับความเส่ียงที่ฝง

รากลึกในชุมชนในมิติครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

ความเชื่อ คานิยม สิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อรวมออกแบบ

กําหนดเปาหมายในการลดปจจัยเสี่ยงรายบุคคล

เดือนท่ี 1 - 6 กิจกรรมท่ี 5 “ส่ือรัก สานใจ 

ลดความเส่ียง”

เพื่อใชไลนกลุม ในการสนับสนุนองคความรู สื่อตางๆ คลิปสั้น

เก่ียวกับโรค อาหาร การออกกําลังกาย Infographic คลิปธรรมะ

และเปนชองทางการใหคําปรึกษาตลอดเวลา

กิจกรรมท่ี 6 “คลินิกนี้

ดีตอใจ” 

เพื่อสงตอรายที่นํ้าหนักเกินสงเขาคลินิกไรพุง (DPAC) รายที่

ตองการเลิกบหุรี ่เหลา สงเขาคลินกิอดบุหรี ่และคลินคิเลิกเหลา

เดือนท่ี 1 - 6 กิจกรรมท่ี 7 บันทึกเพื่อ

ปรับเปลี่ยน

การสอนจดบันทึกในสมุดจดบันทึกประจําวันเพื่อสงเสริม

การจัดการตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

ขอมูล เครื่องมือ ระยะเวลาที่เก็บ

1. ผลการปรับพฤติกรรม 5 ดาน ปญหาอุปสรรค สิ่งที่ยัง

ทําไมไดตามเปาหมายและนํามารวมกันออกแบบแกไขปญหา

การปรับพฤติกรรมรายบุคคล นําไปปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ตามแผน

- แบบสอบถามพฤติกรรม

เสี่ยงรายบุคคล

- กระบวนการ PDCA

เดือนที่ 1 - 3

2. ผลการประเมินภาวะสุขภาพคร้ังที่ 1, 2, 3 น้ําหนักดัชนีมวลกายระดับ

ความดันโลหิต

สัปดาหที่ 1

เดือนที่ 4 และ 6

3. ผลการประเมินโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือปรับพฤติกรรม

ประเมินความรูเรื่องความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง 

- แบบทดสอบความรู

- แบบสอบถามพฤติกรรม

เสี่ยงรายบุคคล

เดือนท่ี 6

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

 1.  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางแจกแจงเปนคาความถี่รอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2.  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียภายในกลุมกอนและหลังเขารวมโปรแกรมดวย paired sample t-test

 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย independent t-test

ผลการศึกษา
 กลุมตัวอยางท่ีเปนกลุมเสีย่งโรคความดันโลหิตสงูวยัทาํงานในกลุมทดลองสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 

33 คน (รอยละ 66) มอีายรุะหวาง 46 – 50 ป สถานภาพสมรสจํานวน 36 คน (รอยละ 72) นบัถอืศาสนาพทุธ

จํานวน 50 คน (รอยละ 100) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 36 คน (รอยละ 72) มีอาชีพรับจาง

จาํนวน 22 คน (รอยละ 44) มรีายไดเฉลีย่ของครอบครวัตอเดอืนมากกวา 10,000 บาท จาํนวน 26 คน (รอยละ 

52) และกลุมควบคุมสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 30 คน (รอยละ 60) มีอายุระหวาง 46 - 55 ปจํานวน 

19 คน (รอยละ 38) สถานภาพสมรสจํานวน 38 คน (รอยละ 76) นับถือศาสนาพุทธจํานวน 50 คน (รอยละ 100) 
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จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 28 คน (รอยละ 56) มีอาชีพรับจางจํานวน 17 คน (รอยละ 34) 

มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนมากกวา 10,000 บาท จํานวน 28 คน (รอยละ 56) กลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ไมมีโรคประจําตัวและไดรับรูขาวสารดานสุขภาพสวนใหญจากอสม.และบุคลากรดานสุขภาพ 

จํานวน 35, 46 คนคิดเปน รอยละ 33.98, 35.38 ตามลําดับ

 ผลการศึกษาพบวา กอนเขารวมโปรแกรม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง

และโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียดสูงขึ้นมากกวา

กลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ยกเวนความรูเรื่องการรับประทานอาหาร 

กอนเขารวมโปรแกรมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเขารวมโปรแกรม 

กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียดสูงขึ้นกวากลุมควบคุม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 (ตาราง 1)

ตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ความรูเรือ่งโรคความดนัโลหติสงูและโรคหลอดเลอืดสมอง การรบัประทาน

  อาหาร การออกกําลังกาย  การผอนคลายความเครียดระหวางกลุมกอนและหลังเขารวมโปรแกรม

ประเด็น

กลุมทดลอง

(n=50)

กลุมควบคุม

(n=50)
Mean 

Diff
t 95% Cl p-value

S.D. S.D.

ความรูเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง

และโรคหลอดเลือดสมอง

กอน 5.40 1.37 4.70 1.56 0.78 2.64 0.19 ถึง 1.36 0.01

หลัง 8.40 0.96 5.52 1.28 2.88 12.67 2.42 ถึง 3.33 0.00

ความรูเร่ืองการรับประทานอาหาร

กอน 5.40 1.42 4.34 1.86 .700 2.34 .107 ถึง 1.29 0.20

หลัง 8.54 .99 4.48 1.45 2.98 13.31 2.53 ถึง 3.42 0.00

ความรูเร่ืองการออกกําลังกาย

กอน 5.42 1.47 4.32 1.22 1.08 3.99 .534 ถึง 1.61 0.00

หลัง 8.62 .92 5.04 1.48 2.54 9.52 2.01 ถึง 3.06 0.00

ความรูการผอนคลายความเครียด

กอน 5.54 1.29 4.20 1.27 1.34 5.20 0.82 ถึง 1.80 0.00

หลัง 8.7 .99 6.22 1.50 2.48 9.98 1.98 ถึง 2.97 0.00

หมายเหตุ p-value <0.05

 พบวาหลังเขารวมโปรแกรมกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร

การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด การสูบบุหร่ีและการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงข้ึนกวากลุม

ควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลัง

  เขารวมโปรแกรม

ประเด็น

กลุมทดลอง

(n=50)

กลุมควบคุม

(n=50)
Mean 

Diff
t 95% Cl p-value

S.D. S.D.

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

กอน 19.30 2.72 23.96 3.79 -4.60 -7.05 -5.97 ถึง -3.35 0.00

หลัง 34.90 2.16 20.40 2.40 14.48 31.65 13.57 ถึง 15.38 0.00

พฤติกรรมการออกกําลังกาย

กอน 12.90 2.23 10.70 2.50 2.20 4.63 1.25 ถึง 3.14 0.00

หลัง 18.50 1.26 13.42 3.17 5.08 10.50 4.12 ถึง 6.63 0.00

พฤติกรรมการผอนคลาย

ความเครียด

กอน 13.12 2.13 11.04 2.36 2.08 4.59 1.18 ถึง 2.97 0.00

หลัง 18.54 1.46 13.86 3.08 4.60 9.69 3.72 ถึง 5.63 0.00

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และ

ดื่มแอลกอฮอล

กอน 12.96 2.18 10.92 2.37 2.04 4.47 1.18 ถึง 2.97 0.00

หลัง 18.30 1.40 13.82 3.80 4.48 9.33 3.52 ถึง 5.43 0.00

หมายเหตุ p-value < 0.05

 พบวากอนเขารวมโปรแกรม กลุมทดทองและกลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาวะ ไดแก นํ้าหนัก 

ระดับความดันโลหิตไมแตกตางกัน ยกเวนดัชนีมวลกายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และหลังเขารวมโปรแกรม กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยนํ้าหนักดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต Systolic ความดัน

โลหิต Diastolic ลดลงมากกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 (ตาราง 3)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาวะ ไดแก นํ้าหนักดัชนีมวลกายระดับความดันโลหิต ระหวาง

  กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังเขารวมโปรแกรม

ประเด็น

กลุมทดลอง

(n=50)

กลุมควบคุม

(n=50)
Mean 

Diff
t 95% Cl p-value

S.D. S.D.

นํ้าหนัก

กอน 66.96 5.12 70.62 5.61 -3.66 -3.40 -12.08 ถึง -3.12 0.01

หลัง 62.44 6.38 72.82 6.16 -10.38 -8.27 -12.87 ถึง -7.89 0.00

ดัชนีมวลกาย

กอน 25.24 1.36 26.58 2.23 -1.34 -3.62 -2.07 ถึง -.60 0.00

หลัง 24.26 2.15 26.82 2.15 -2.56 -6.98 -3.28 ถึง -1.83 0.00
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาวะ ไดแก นํ้าหนักดัชนีมวลกายระดับความดันโลหิต ระหวาง

  กลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังเขารวมโปรแกรม (ตอ)

ประเด็น

กลุมทดลอง

(n=50)

กลุมควบคุม

(n=50)
Mean 

Diff
t 95% Cl p-value

S.D. S.D.

ความดันsystolic

กอน 134.02 6.09 138.50 26.42 -4.48 -1.16 -12.08 ถึง 3.12 .246

หลัง 115.78 16.84 143.40 5.77 2.58 -10.97 -32.61 ถึง -22.62 0.00

ความดันdiastolic

กอน 86.04 4.96 88.40 1.85 -2.36 -3.14 -3.84 ถึง -.873 0.02

หลัง 83.58 5.64 93.12 7.14 -9.54 -8.16 -3.85 ถึง 7.22 0.00

หมายเหตุ p-value <0.05

อภิปรายผล
 1.  ภายหลังการเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพพบวา

กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมอง การรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย ผอนคลายความเครียดสูงขึ้นมากกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวา กลุมทดลองไดรับความรู คําแนะนํา การใหคําปรึกษา และไดแลกเปล่ียนขอมูล

ทําใหเกิดความรู เขาใจเรื่องโรค การปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย

ความเครียดท่ีถูกตอง นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องรวมกับมีการติดตามเยี่ยมบาน เยี่ยมครัวเยี่ยมสวนครัว มีการ

สนับสนุนความรู กระตุนเตือน การใหคําปรึกษาทางไลนกลุมและการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตามหลัก PROMISE Model ในการสรางแรงจูงใจ การชมเชย การมอบรางวัล สงผลใหกลุมทดลองเกิด

ความสนใจดูแลตนเองเพ่ิมข้ึนและมีการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณทําใหมีความรูเกิดทักษะ มีสมรรถนะ

แหงตนในการจัดการตนเองเปนผลใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการจัดการตนเองท่ีดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษา

ของประหยดั ชอไม และอารยา ปรานประวิตร(11) ทีพ่บวากลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูเกีย่วกับโรคความดนั

โลหิตสูงเพ่ิมข้ึนมากกวากอนการทดลองและมีคะแนนเฉล่ียการรับรูความสามารถตนเองในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการปองกันโรคความดันโลหิตสูง และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการกํากับตนเองในการปองกันโรค

ความดันโลหิตสูงไดแกการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการความเครียดเพ่ิมข้ึนมากกวา

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.  ภายหลังการเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพพบวา 

กลุมทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมสขุภาพสงูขึน้กวามากกลุมควบคมุและแตกตางกันอยางมนียัสาํคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05 อธิบายไดวากลุมทดลองเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเอง 3 Self ไดแก การรับรู

ความสามารถตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การกํากับตนเอง และการดูแลตนเอง รวมกับการจัด

กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามหลักPROMISE Model ประกอบดวยการเสริมแรงทางบวก การมองโลก

แงดี การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ การสรางแรงจูงใจ การยึดบุคคลเปนศูนยกลาง การเสริมสรางคุณคาในตนเอง

ที่เริ่มตนจากการใหความรูพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self ความรูเรื่อง 3 อ. 2 ส. การสอนจดบันทึกและ

ใหผูเขารวมโปรแกรมรวมกําหนดเปาหมายดานสุขภาพท่ีปรารถนาใหเกิดขึ้นกับตนเองหรือทําสัญญา
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เพื่อสรางความคิดดานบวกวาเขาสามารถกํากับและดูแลตนเองใหไปสูเปาหมายได รวมแบงปนประสบการณ

ของตนเองกับกลุมชวยย้ําเตือนใหเห็นถึงความสามารถในการกํากับดูแลตนเอง เกิดการเรียนรูรวมกัน

แบบมีสวนรวมเสริมสรางภาวะสุขภาพใหกลุมเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สามารถจัดการตนเอง รับรู

โอกาสเส่ียง ตระหนักในปญหา เกิดแรงจูงใจในการดูแลตัวเอง กําหนดเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ลงมือทํา มีการติดตามประเมินผลเปนระยะๆจนเกิดเปนนิสัยมีศักยภาพในการดูแลตนเองและครอบครัว 

ซึง่สะทอนใหเห็นวาหากบุคคลมีความรูมคีวามเขาใจและรับรูวาตนเองเปนผูมคีวามสามารถในการดูแลตนเองได

จะทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการตัดสินใจเก่ียวกับภาวะสุขภาพของตน ซึ่งนําไปสูการมีพลังอํานาจในการจัดการ

ตนเอง และปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดีขึ้นในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกําลังกายท่ีเพียงพอและ

การจัดการอารมณไดเหมาะสม ลดน้ําหนักลด ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอลสอดคลองกับการศึกษาของ

ยุพา ภูชื่น และวิไลพรรณ วัชรธาดาพงศ(12) ที่พบวากลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองมีพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นกวากลุมควบคุมทั้ง 4 ดาน ไดแก พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย 

การผอนคลายความเครียด การสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.001 

 3. ภายหลังการเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

พบวากลุมทดลอง มีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยนํ้าหนักดัชนีมวลกายความดันโลหิต systolic ความดัน

โลหิต diastolic ลดลงมากกวากลุมควบคุมและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบาย

ไดวากลุมทดลองไดเขารวมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองรวมกับการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ตามหลัก PROMISE Model รับรูความสามารถในการจัดการตนเอง มีความรูทักษะมีสมรรถนะในการจัดการ

ตนเอง ทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่ดีขึ้น ซึ่งสงผลใหมีคาเฉลี่ยนํ้าหนักดัชนีมวลกาย

ความดันโลหิตลดลงได ซึ่งแสดงถึงภาวะทางสุขภาพกายดีขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชชา วงคจันทร 

และคณะ(13) ที่พบวาพฤติกรรมสุขภาพและภาวะอวนของวัยรุนที่เขาโปรแกรมลดลง 

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช
 1.  ผลการศึกษาโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเอง ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ

กลุมเส่ียงวยัทาํงานโรคความดันโลหติสงู พบวามกีารปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทีด่ขีึน้ในการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสม 

การออกกําลังกายท่ีเพียงพอและการจัดการอารมณไดเหมาะสม ลดน้ําหนัก ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่และด่ืม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสงผลใหนํ้าหนักคาดัชนีมวลกายคาความดันโลหิต Systolic และ Diastolic ลดลง 0

ดังน้ันเพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงควรมีการนําโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ไปขยายผลในประชาชนกลุมอื่นๆ

 2. ควรนํากลุมเสี่ยงวัยทํางานที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพไดตามเปาหมายมาพัฒนาเปนแกนนํา

ในการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมวัยทํางานในสถานประกอบการ

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
 1.  ควรมีการศึกษาตรวจสอบความกลมกลืนขององคประกอบพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self ของกลุมเสี่ยง

ประกอบดวยการรับรูความสามารถตนเองในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการกํากับตนเองและการดูแลสุขภาพ

ตนเองกับขอมูลเชิงประจักษ

 2.  กลุมเสี่ยงวัยทํางานที่เปนผูชายควรนําสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ปรุงอาหารใหคนในครอบครัว

รับประทานมารวมโปรแกรมดวย
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 วธิแีละวิธกีารวิจยั อธบิายวิธกีารดําเนินการวิจยั โดยกลาวถึงแหลงทีม่าของขอมลู วธิกีารรวบรวมขอมลู 

วิธีการเลือกสุมตัวอยางและการใชเคร่ืองมือชวยในการวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูล หรือใชหลักสถิติ

มาประยุกต ผล/ผลการดําเนนิงาน อธบิายส่ิงทีไ่ดพบจากการวิจยัโดยเสนอหลักฐานและขอมลูอยางเปนระเบียบ

พรอมท้ังแปลความหมายของผลท่ีคนพบหรือวิเคราะหแลวพยายามสรุปเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่วางไว



วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 201776

Ñè¹

  Í¸Ô Ôè§·Õèä´Œ¾º¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨Ñ Ñ¡°Ò¹áÅÐ¢ŒÍÁÙ ‹Ò§à»š¹
ÃÐàºÕ ŒÍÁ·Ñé Õè Œ¹¾º ËÃ×ÍÇÔ áÅŒ Ø»à»ÃÕ Õ ÑºÊÁÁØ Ô°Ò¹
·ÕèÇÒ§äÇŒ



วารสารวิชาการ สคร. 9 ป 2560 : 23(2) DPC 9 J 2017 77


