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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ที่มีความรู ทัศนคติ พฤติก รรมการดูแลตนเองต่ํากวาเกณฑถึง ปานกลาง
จํานวน 42 คน โดยกลุมตัวอยางไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองระยะเวลา 6
เดือน วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง กอนและหลัง
ไดรับโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ดวยสถิติ Paired
Sample t-test
ผลการศึก ษาพบวา เพศชายตอ เพศหญิ ง รอ ยละ 50.00 อายุเ ฉลี่ ย 62±6.25 ป สว นใหญ มี
สถานภาพสมรส รอยละ 81 การศึก ษาสูง สุดในระดับ ประถมศึก ษา รอยละ 83.30 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมมากที่สุด รอยละ 31 รายไดเฉลี่ย 3,033.33 บาทตอเดือน อาศัยอยูในชุมชนชวงเวลา 3 ป
ที่ผานมา รอยละ 95.20 อยูใกลแหลงน้ําสาธารณะใชสําหรับจับปลา รอยละ 85.70 และกินปลาในแหลง
น้ําชุมชนรอยละ 76.20 คาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไมตับ กอนไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับเทากับ
6.74±1.41, 2.23±0.35 และ2.56±0.22 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม
การดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ ภายหลังไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ เทากับ 8.10 ±1.10, 2.49 ±0.29 และ 2.76±0.18 ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ กอนและ
หลังไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ พบวา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.001, 0.009 และ 0.001) ตามลําดับ ดังนั้นโปรแกรมการ
ปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ สามารถเพิ่ม ความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองใหแกผูที่ไดรับโปรแกรมนี้ได ควรมีการนําโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับนี้ไปปรับใชในพื้นที่อื่นตอไป
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of changing self-care behavioral
program among 42 Opisthorchiasis patients who had low to moderate levels of
knowledge, attitudes, and self-care behaviors. A 6-month self-care behavior modification
program was provided to the participants in the study. The data was analyzed using
paired sample t-test to compare knowledge, attitudes, and self-care behaviors scores
before and after the behavior modification program.
The proportion of males to females was equal at 50% with mean age of 62 ± 6.25
years. The majority of them were married (81%), received the highest level of education
at the elementary level (83.30%), working in agricultural occupations (31%) and an
average monthly income of 3,033.33 baht. Based on data of living in the community for
the past three years, it was found that 95.20 percent of people lived in the community.
85.70% of the public water sources are used for catching fish. 76.20% of the people eat
fish in community water sources. The average scores of knowledge, attitudes, and selfcare behaviors before receiving the program were 6.74 ±1.41, 2.23 ±0.35, and 2.56 ±0.22,
respectively. After the program, the average scores were 8.10 ±1.10, 2.49 ±0.29, and 2.76
±0.18, respectively. There were statistically significant differences in knowledge, attitude,
and self-care behaviors scores between before and after receiving the changing self-care
behavioral program (p-value= 0.001, 0.009, 0.001) respectively. The changing self-care
behavioral program was found to be effective that improves knowledge, attitudes, and
self-care behaviors scores among Opisthorchiasis patients. This program can be
generalized to other patients with Opisthorchiasis in other areas.
Keywords: Changing Self-Care Behavior Program, Knowledge, Attitude, Self-Care Behavior,
Opisthorchiasis
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บทนํา
พยาธิใบไมตับ (Opisthorchis Viverrine (OV)) เปนโรคติดเชื้อที่พบไดทุกภาคของประเทศไทย
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากการรายงานของกรมควบคุมโรค ในป 2557 พบวา
อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไมตับทั่วประเทศมีคาเฉลี่ย 5.1% ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความ
ชุกสูงที่สุดคือ 9.2% สวนภาคเหนือพบความชุก 5.2% (กรมควบคุมโรค, 2557) องคการอนามัยโลกไดจัด
อันดับใหโรคพยาธิใบไมตับเปนปญหาสุขภาพที่สาํ คัญและเปนสาเหตุของโรคมะเร็งทอน้ําดี ซึ่งมีสาเหตุเกิด
จากการรับประทานอาหารประเภทที่ปรุงจากปลาน้ําจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ
ดิบๆ ซึ่งมีตัวออนพยาธิใบไมตับปนเปอ น เชน กอยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาสม ปลาราดิบ หรือสมตําปลา
ราดิบ เปนตน เมื่อคนรวมทั้งแมวหรือสุนัขซึ่งเปนสัตวรังโรคพยาธิใบไมตับ ถายอุจจาระปนเปอนลงใน
แหลงน้ํา ทําใหเกิดการแพรระบาดได (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
จากแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่ใชในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคที่
สรุป ไววา การที่บุคคลมีก ารรับ รูวาตนเองมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค รับรูความรุนแรงของโรค รับ รู
ประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคจะสงผลใหบุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น นอกจากนั้นการไดรับการสนับสนุนทางสังคมซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคล
อันประกอบดวย ความรักความหวงใย ความไวใจ การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ
และการประเมินตนเอง จะชวยใหความสัมพันธระหวางบุคคลดียิ่งขึ้ น และสงผลใหเกิดมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปองกันโรคเปนหลัก นอกจากนี้การนํา กระบวนการ
กลุมมารวมในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งจะชวยใหสมาชิก ในกลุมมีโ อกาสแลกเปลี่ยนความรู ความ
คิดเห็นและประสบการณ ไดเขาใจตนเอง รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น เกิดความรวมมือในการชวยกัน
แกปญหา และสงเสริมพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของแมบานในชุมชน ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่
ถูก ตองเหมาะสม ลดการเจ็บ ปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับ และจะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอที่เขารวมโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี จากการดําเนินโครงการ ในป 2559 ยัง คงพบวาในพื้นที่ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง
มีอัตราการปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับรอยละ 7.96 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2561) ซึ่งเปน
พื้นที่พบภาวะเสี่ยงมากที่สุด และเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข พื้นที่ตําบลทาวังพราว เปนพื้นที่ที่มีอาง
เก็บน้ําหนองสะเรียม และแมน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําปง แมน้ําขาน และแมน้ําวาง ซึ่งแหลง
น้ําสาธารณะเหลานี้ เปนแหลงอาหารประเภทปลาน้ําจื ดของชุมชน แมวาการติดเชื้อพยาธิใบไมตับจะ
สามารถรักษาได โดยการกินยาถายพยาธิ แตอยางไรก็ตามหากพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลตนเอง
ของผูปวยหลังติดเชื้อไมมีการปรับเปลี่ยน จึงทําใหผูปวยพยาธิใบไมตับเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งในทอน้ําดีได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองตอความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ โดยไดนําแนวคิดทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพเขามาประยุกตใชในการศึกษา จากแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่ใช
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ในการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค สรุปไววา การที่บุคคลมีการรับรูวาตนเองมีความเสี่ยงตอ
การเกิดโรค รับรูความรุนแรงของโรค รับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค จะสงผล
ใหบุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองมากขึ้น นอกจากนั้นการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมซึ่งเปนความสัมพันธระหวางบุคคล อันประกอบดวย ความรักความหวงใย ความไวใจ การให
ขอมูลขาวสาร ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ และการประเมินตนเอง จะชวยใหความสัมพันธระหวาง
บุคคลดียิ่งขึ้น และสงผลใหเกิดมีพฤติกรรมการปองกันโรค การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปองกัน
โรคเปนหลัก (อาภาพร เผาวัฒนา, 2554)
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับ โดยไดใชกระบวนการกลุมเขามารวม ซึ่งจะชวยใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็นและประสบการณ ในดานการรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนผลดีของการตรวจหาพยาธิ
ใบไมตับ ผลของการรักษาโรค ทําใหผูปวยไดเกิดความรวมมือในการชวยกันแกปญหา นอกจากนี้ยังไดให
เจาหนาที่อาสาสมัครประจําหมูบานและหัวหนาชุมชน รวมออกติดตามเยี่ยมบาน เพื่อ ใหคําแนะนําและ
ติดตามผลหลังการเขารวมโปรแกรม ซึ่งสงผลใหผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกตองเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังชวยลดอุบัติการณการเจ็บปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับใน
พื้นที่ได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู ทัศนคติ และพฤติ กรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ กอน
และหลังการเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ
สมมติฐานการวิจัย
หลังการเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
คะแนนความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของผูปวยจะเพิ่มขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
แนวคิดเรื่องการรับรูความเสี่ยงของการเกิด
โรค ความรุนแรงของโรค การรับรู
ประโยชนและอุปสรรคของการปองกันโรค

โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ
- กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
- กิ จ กรรมสร า งเสริ ม ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ โรค
พยาธิใบไมตับ
- กิจกรรมสรางพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

- ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับเพิ่มขึ้น
- ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับเพิ่มขึ้น
- พฤติกรรมการดูแลตนเองและปองกันโรค
พยาธิใบไมตับเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ระเบีย บวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยใชแบบแผนการ
วิจัยกลุมเดียววัดผลการศึกษากอนและหลังการทดลอง The One Group Pretest Posttest Design
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ความรู
ทัศนคติ และพฤติกรรมการปองกันโรค ทําการศึกษาตั้งแตเดือน เมษายน 2562 – ตุลาคม 2562

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูเ ขารวมโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับ ในเขตตําบลทาวังพราว อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และที่มีผลการตรวจอุจจาระแลว พบวาเปนพยาธิใบไมตับ จํานวน 95
คน
กลุมตัวอยาง คือ ผูที่มีผลการตรวจอุจจาระพบวาเปนพยาธิใบไมตับ และผานการทดสอบวัด
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยผลการทดสอบอยูในเกณฑต่ํา ถึงปานกลาง จํานวน
42 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้
เกณฑการคัดเขา (Inclusion Criteria)
1. เปนบุคคลที่เขารวมโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับ ผานการทดสอบวัดความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผลการทดสอบอยูในเกณฑต่ําถึงปานกลาง มีสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อสาร
โดยการพูดคุยหรือใหคําตอบ ระหวางมีการสัมภาษณภาษาไทยไดชัดเจน
2. มีความสมัครใจในการเขารวมโครงการวิจัย
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เกณฑการคัดออก (Exclusion Criteria)
เปนบุคคลที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมในชวงเวลาทีก่ ําหนดได ผูพิการทางสายตาและการไดยิน
ผูสงู อายุที่อายุ 75 ป ขึ้นไป และผูม ีปญหาทางสุขภาพจิต
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวจิ ัยได กําหนดวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ ผูทผี่ านการ
ตรวจอุจจาระพบพยาธิใบไมตับ และมีผลการทดสอบความรู หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในระดับต่ํากวาเกณฑถึงปานกลาง ทัง้ หมด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาการวิจัย ประกอบดวย โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองของ
ผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดพยาธิใบไมตับ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ เปน
โปรแกรมที่พัฒ นาจากโปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ของหัวหนา
ครั วเรือ น ตํา บลบา นฝาง อํา เภอเกษตรวิสั ย จั ง หวัด รอ ยเอ็ด (กาญจนา ฮามสมพัน ธ, 2559) โดย
รายละเอียดของโปรแกรมการปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของผูติดเชื้อ โรคพยาธิใบไม ตับ ประกอบดว ย
โปรแกรม ดังนี้
1.1 สัปดาหที่ 1-8 กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
- สรางการรับรูความเสี่ยงของการเกิดโรค ความรุนแรงของโรค การรับรูประโยชน
และอุปสรรคของการปองกันโรค ผานการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
- ใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ
- ใหความรูการเลือกรับประทานอาหาร การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
- สรางการรับรูตามแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ โดยมีการรับชมวีดีทัศนการใชสื่อ
รูปภาพ มีการ จัดกิจกรรมสนทนาระหวางกลุมตัวอยางกับผูที่มีความรูโรคพยาธิใบไมตับ
มุมนิทรรศการ
- โปสเตอร
- คูมือความรูโรคพยาธิใบไมตับ
- แผนพับเพื่อทบทวนความรูเ รือ่ งโรคพยาธิใบไมตับ
- วีดีทัศน
1.2 สัปดาหที่ 9-19 กิจกรรมสรางทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
- สรางความตระหนักตอพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ
- ดูวีดีทัศน เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ โรคมะเร็งทอน้ําดี
1.3 สัปดาหที่ 16-24 กิจกรรมสรางพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
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- รวมกันสรางรูปแบบการนําเสนอพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
- การออกตรวจเยี่ยมติดตามกระตุนเตือนและใหสุขศึกษาโดยแกนนําสุขภาพประจํา
ครอบครัวดําเนินกิจกรรมสัปดาหละ 1 ครั้ง และสุมประเมินโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 1 ครั้ง/2 สัปดาห
- อภิปรายสรุปผลกิจกรรม
2. แบบสอบถามความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดพยาธิใบไมตับ ประยุกต
จากแบบสอบถามของ (กาญจนา ฮามสมพันธ, 2559) โดยประกอบดวย 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา 11 ขอ
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ 10 ขอ
ตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ 15 ขอ
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 12 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. โปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ ไดผานการตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
2. แบบสอบถามความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไม
ตับ ผูวิจัยนําแบบบันทึกขอมูลที่ปรับปรุงแกไขขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหา ความตรงตามเนื้อหาและ
วัตถุประสงค แลวนําขอมูลที่ไดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ หาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม
แตละขอกับ จุดประสงคหรือเนื้อหา (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) เทากับ 0.78
ในการหาความเชื่อมั่น (reliability) ผูวิจัยนําแบบบันทึกขอมูลที่ผานการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ ทดลองใชเก็บขอมูลผูที่เปนโรคพยาธิใบไมตั บที่สุม จากโครงการกําจัดพยาธิใบไมตับของ
อําเภอแมแตง ในปงบประมาณ 2561 จํานวน 30 ราย เพื่อหาความเที่ยงโดยวิเคราะหคาสัมประสิท ธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบบันทึกขอมูลเทากับ
0.8
การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับ การอนุมัติผานจริยธรรมการวิจัยได ดําเนินการวิจัย ผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยไดทําหนัง สือขออนุญาตเก็บ ขอมูล เพื่อทําการวิจัย สํานัก งานสาธารณสุขอําเภอสันปาตอง และ
โรงพยาบาลสันปาตอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัย ชวงเวลาที่ศึกษา การขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูล
และการเขาถึงเวชระเบียนของโรงพยาบาล หลังจากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง และทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนการเขารับโปรแกรมโดยใชแบบสอบถามประเมินความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการ
ดูแ ลตนเองของกลุ ม ตั ว อย า งหลั ง จากนั้ นจึ ง ได ดํ าเนิ นกิ จ กรรมใหก ลุ ม ตั ว อย า งไดรั บ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูต ิดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ เปนระยะเวลา 6 เดือน ระหวางเดือน
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เมษายน 2562 - ตุลาคม 2562 ผูวิจัยไดประเมินความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติด
พยาธิใบไมตับอักครั้ง หลังจากกลุมตัวอยางไดรับโปรแกรม เปนเวลา 2 เดือน
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการวิเคราะห คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ
และใชส ถิติสถิติเ ชิง อนุมานสําหรับ ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยความรู ทัศนคติ และพฤติก รรมการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับกอนและหลังใชโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลของผูติดเชื้อโรค
พยาธิใบไมตับ โดยใชสถิติ Paired Sample T-Test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีกระบวนการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา โดยการขออนุมัติ
จาก คณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เลขที่โครงการวิจัย SPT REC No
010/2562 กอ นทํา การศึก ษาวิ จัย โดยผูวิจั ยได แจ ง วัต ถุป ระสงคข องการศึ ก ษาวิจั ยให ก ลุม ตัวอยา ง
รับทราบในทุกประเด็น เพื่อขอความรวมมือใน การเขารวมการศึกษาวิจัยโดยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ
ดวยวิธีใดๆ พรอมทั้งอธิบายถึงสิทธิ์ของกลุม ตัวอยางที่จะไมใหขอมูล หากไมสบายใจสามารถที่จะถอนตัว
ออกจากการศึกษาวิจัยไดทุกเมื่อหากตองการ โดย ไมมีผลเสียใดๆ ตอกลุมตัวเอง ขอมูลของกลุมตัวอยาง
จะถูกเก็บไวเปนความลับโดยมีการใชรหัสลําดับที่ในการ เก็บและการจัดการขอมูลแทนชื่อจริง เพื่อปองกัน
การเกิดอันตรายตอสถานะทางสังคม ชื่อเสียง สถานภาพ ความเปนอยู โดยการระบุขอมูลที่ไดจะนํามาใช
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เ ทานั้น การรายงานผลการศึกษา จะนําเสนอขอมูลในภาพรวม ขั้นตอนและ
วิธีการศึกษาวิจัยจะไมกอใหเกิดความเสียหาย และอันตรายตอกลุม ตัวอยาง และมีการคืนขอมูลโดยการ
จัดทํารายงานผลภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย
ผลการวิจัย
1.ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่มีผลการวัดความรู หรือทัศนคติ หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองต่ํากวาเกณฑถึงปาน
กลาง ทั้งหมด 42 คน มีสัดสวนเพศชายตอเพศหญิงเทากัน รอยละ 50 มีอายุเฉลี่ย 62 ± 6.25 ป สวน
ใหญมีสถานภาพสมรส (รอยละ 81) ไดรับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 83.30
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอาชีพรับ จางทั่วไป รอยละเทาๆ กันคือ รอยละ 31.00 รายไดเฉลี่ย
3,033.33 บาทตอเดือน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง (n = 42)
ลักษณะทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

ชาย

21

50.00

หญิง

21

50.00

โสด

1

2.40

สมรส

34

81.00

หยาราง/มาย

7

16.60

ไมไดศึกษา

1

2.40

ประถมศึกษา

35

83.30

มัธยมศึกษาตอนตน

6

14.30

ไมไดทํางาน (พอบาน แมบาน)

6

14.30

เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร)

13

31.00

รับจางทั่วไป

13

31.00

คาขาย

9

21.40

นักบวช

1

2.40

เพศ

อายุ (ป)
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 62.07 ± 6.25
คาต่ําสุด 47 ป
คาสูงสุด 73 ป
สถานภาพ

การศึกษา

อาชีพ

2. ความรูเกี่ย วกับโรคพยาธิใบไมตับกอนและหลังการเขา รวมโปรแกรมการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ กอนการเขารับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ มีผูมีความรูในระดับดีมาก รอยละ 50 มีความรูในระดับปานกลาง
รอ ยละ 47.60 และความรูใ นระดั บ ต่ํ ากว า เกณฑ ร อ ยละ 2.40 โดยหลั ง การเข า รั บ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ พบวาความรูเพิ่มขึ้นในระดับดีมากเปน
รอยละ 81.0 และมีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 19.0 ดังแสดงในตารางที่ 2
ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

23
ตารางที่ 2 ระดับ ความรู เ กี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม ตับ กอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ (n=42)
ระดับความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
มีความรูในระดับดีมาก (คะแนน >66.68%)
มีความรูในระดับปานกลาง
(คะแนน 33.34%-66.67%)

กอนเขารวม

หลังเขารวม

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

21

50.00

34

81.00

20

47.60

8

19.00

1

2.40

0

0

มีความรูในระดับต่ํา (คะแนน <33.33%)

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไมตับ กอนและหลัง การเขาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value = 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ (กอนและหลังเขาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ) (n=42)
คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนเขารวมโปรแกรม

6.74

1.415

หลังเขารวมโปรแกรม

8.10

1.100

ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ

p-value*
0.001

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ทัศนคติเกี่ย วกับโรคพยาธิ ใบไมตับกอนและหลังการเขา รวมโปรแกรมการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
กอนการเขารวมโปรแกรมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับปานลางมากที่สุด คือรอยละ 57.10 และมีทัศนคติในระดับนอย
ต่ําที่สุด คือ รอยละ 2.40 เมื่อไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับเพิ่มขึ้นเปนระดับดีมาก รอยละ 69.00 โดยไมมีผูที่มีทัศนคติใน
ระดับต่ําเลย ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ระดับทัศนคติเ กี่ยวกับ โรคพยาธิใบไมตับ (กอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ) (n=42)
ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ

กอนทดลอง

หลังหลังทดลอง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

ทัศนคติในระดับมาก

(2.35-3.00)

17

40.50

29

69.00

ทัศนคติในระดับปานกลาง

(1.68-2.34)

24

57.10

13

31.00

มีทัศนคติในระดับนอย

(1.00-1.67)

1

2.40

0

0

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ กอนและหลังการเขารับ
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับพบวามีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.009) ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไมตับ (กอนและหลัง เขารวมโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองของผูติดเชื้อโรคพยาธิใบไมตับ) (n=42)
ทัศนคติ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเขารวมโปรแกรม

2.33

0.351

หลังเขารวมโปรแกรม

2.49

0.291

P-value*
0.009

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
พฤติกรรมการปองกันโรคและการดูแลตนเองของโรคพยาธิใบไมตับ กอนการเขารับโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี คิดเปนรอย
ละ 76.20 พฤติก รรมการดูแ ลตนเองปานกลาง คิ ดเปน รอยละ 23.80 หลัง การเขา รับ โปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี คิดเปนรอย
ละ 97.60 มีพฤติกรรมดูแลตนเองปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.40 ดังแสดงในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับในผูเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (n=42)
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

กอน

หลัง

จํานวน(คน)

รอยละ

จํานวน(คน)

รอยละ

(2.35-3.00)

32

76.20

41

97.60

การดูแลตนเองปานกลาง (1.68-2.34)

10

23.80

1

2.40

การดูแลตนเองไมดี

0

0

0

0

การดูแลตนเองดี

(1.00-1.67)

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ กอนและหลังการเขารับโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value = 0.001) ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับในผูเขารวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (n=42)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กอนเขารวมโปรแกรม

2.56

0.225

หลังเขารวมโปรแกรม

2.76

0.183

P-value*
0.001

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
หลังการเขารับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ มีผูมี
ความรูในระดับดีมาก รอยละ 81.00 และมีความรูในระดับปานกลาง รอยละ 19.00 ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนความรูเ กี่ ยวกับ โรคพยาธิ ใบไมตับ พบวาค าเฉลี่ยความรูก อนและหลัง การเขาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ (p-value =
0.001) ทั้งนี้โปรแกรมที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น เปนการใหความรู ดานสถานการณโรคพยาธิใบไมตับในพื้นที่
ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ และไดแจกคูมือโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอน้ําดี นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมตัวอยาง ทําใหเกิดการเรียนรูและแผนการดําเนินการในการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับรวมกัน เกิดการวิเคราะหและสรุปผลปญหาความรุนแรงของโรคพยาธิ ใบไมตับ
จึงทําใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามปรามิดแหงการเรียนรูที่จะจดจําความ
แมนยํามากขึ้น เมื่อมีการไดรู ไดเห็น และมีการอภิปรายกลุม (อางใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2551) โดยผล
การศึก ษาที่ไ ด ส อดคลอ งกั บ การศึก ษาของ วี ร ะพล วิ เ ศษสั ง ข (2560) ทํ าการศึ ก ษาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวตอการลดการเกิดโรคพยาธิใบไมตับในกลุมวัย
แรงงาน ตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบวาหลังการทดลองกลุมแกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู ดานการรับ รู และดานพฤติกรรมการปองกันโรคเพิ่ม ขึ้น
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มากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญ
นะภา คงศิลา (2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการับรูการปองกันการเกิ ดโรคพยาธิใบไมตับตอ
ความรู ภายหลังการทดลองพบวากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ
รุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคการปองกันโรคพยาธิใบไมตับมากกวากอนการทดลองและมากกวา
กลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้พบวาการที่ใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ ให
คําแนะนํา และเปนที่ปรึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งในแนวทางการใหความรูแกผูเขารวมงานวิจัย และไดมีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ
ทําใหเกิดการเรียนรูและไดรับองคความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
นอกจากนี้ หลังการไดรับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ ผูเขารวมโปรแกรม มีระดับทัศนคติเพิ่มขึ้นกอนการไดรับโปรแกรม พบความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.009) สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา ฮามสมพันธ (2559) ที่
ทําการศึก ษาผลของโปรแกรมการปรับ เปลี่ ยนพฤติก รรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ของหัวหน า
ครัวเรือน ตําบลบานฝาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ภายหลังการทดลองพบวา หัวหนาครัวเรือนมี
คาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตอโรคพยาธิใบไมตับมีผลตางของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกวากอนการทดลองอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทาสถิ ติ (p-value< 0.001) และสอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของกิ จ ปพน ศรี ธ านี (2561)
ทําการศึกษาความรู เจตคติ และพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนในตําบลลําคลอง
อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ พบวากลุมตัวอยางมีเ จตคติตอการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูในระดับ ดี
ความสัมพันธระหวางเจตคติในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูในระกับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาที่สอดคลองกันนั้น อาจเกิดจากการที่กลุมตัวอยางตระหนักถึงผลและ
อันตรายที่จะตามมาของโรคพยาธิใบไมตับ และในการอภิปรายกลุม ผูเขารวมวิจัย จากการเขาโปรแกรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ไดมีขอตกลงรวมกันในการบริโภค
ปลาดิบในชุมชนเพื่อลดการติดโรคพยาธิใบไมตับ อยางไรก็ตามการวัดทัศนคติโดยทั่วไปอาจไมไดทัศนคติ
คติที่แทจริงดังนั้นนาจะมีวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะใหบุคคลแสดงทัศนคติที่แทจริงของเขาออกมาซึ่งนับวา
เปนเรื่องคอนขางยากและตองไดรับความรวมมือจากผูต อบเปนอยางมาก เชน ควรมีการกระตุนใหคิดถึง
ทัศนคติของตนกอนการกระทําโดยการไดรับการเรียนรูตอกย้ําเขาไปจนกลายเปนรากฐานสวนลึกของการ
รับรูทัศนคตินั้นก็จะมีความคงทนถาวรและทํานายพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับพฤติกรรมเกี่ยวกับการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ผลการศึกษาพบวาหลังการเขาโปรแกรม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูต ิดเชื้อพยาธิใบไมตับ ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ ในดานการปฏิบัติและในดานการบริโภคอาหาร ดีกวากอนการทดลอง ซึ่งผลการทดลองแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.001) สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา ฮามสมพันธ(2559)
ที่พบวาภายหลังการทดลองพบวา หัวหนาครัวเรือนมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไม
ตับมีผลตางของคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001)
และสอดคลองกับ การศึก ษาของ จุฬากรณ โสตะ (2561) ทําการศึก ษาประสิท ธิผ ลของสื่อการสอน
พฤติกรรมการปองกันพยาธิใบไมตับระหวางสื่อ วีซีดี และคูมือในนักเรียนประถมศึกษา พบวาหลังการ
ทดลองกลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนในการปองกันพยาธิใบไมตับคาเฉลีย่ สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.05) การมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อธิบายไดวา กิจกรรมที่ใหมีการติดตามผลให
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กําลังใจ และใหสุขศึกษา จัดกิจกรรมตรวจหาพยาธิใบไมตับในชุมชน ซึ่งเปนการกระตุนเตือน การแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพที่ถูกตอง จึงทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับที่ ดีขึ้น
ขอจํากัดของการวิจัย
การศึกษานี้ทําในพื้นที่ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดชียงใหม ซึ่งอาจมีระบบบริการ
ทางการแพทยในการดูแลผูปวยโรคพยาธิใบไมตับที่แตกตางจากพื้นที่อื่น เชน มีการตรวจพยาธิใบไมตับ
การอบรมใหความรูของทางจังหวัดเชียงใหม ที่ทํางานรวมกันเปนเครือขายกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลทาวังพราว เกี่ยวเนื่องกับโครงการหนอนพยาธิของจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาที่ไดอาจมีความ
เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ในการทําการศึกษา
การนําผลการศึกษาไปใช
ในการนํา โปรแกรมการปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมการดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ไปใช
ขั้นตอนที่มีความสําคัญที่จะชวยใหประชาชนมีระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีคือ ผูนําโปรแกรม
ไปใชควรมีการสะทอนขอมูลกลับไปยังครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน ชุมชน บุคลากรทางการแพทยรวมทั้ง
หนวยงานที่เ กี่ยวของ เพื่อใหทุก ฝายไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการใหความรู การปรับ ทัศนคติ
การดูแลพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน และปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งของผูติดเชื้อ ญาติ และ
บุคคลในครอบครัว
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
เพื่อคนหาปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของนอกเหนือจากตัวแปรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ โดยควรศึกษาในภาพรวม
ของอําเภอ และระดับจังหวัด เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการปองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ
2. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูติดเชื้อพยาธิใบไมตับทั้งที่ตรวจพบและไมพบไขพยาธิใบไมตับ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก ทุ น อุ ด หนุ น วิ ท ยานิ พ นธ สํ า หรั บ นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กราบขอบพระคุณ ดร.อดุลยศักดิ์ วิจิตร ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(รองผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม) ที่ชวยใหคําปรึกษาในดานการออกแบบ
งานวิจัยและการวางแผนงานวิจัย
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