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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตั บใน
ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารู ป แบบการป้องกันโรคพยาธิใ บไม้ ตับในระดับชุมชน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 69 คน คัดเลือกแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มแกนนาใน
ชุมชน จานวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุข 10 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน ครู 3 คน และ
ตัวแทนภาคประชาชน 10 คน และกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ จานวน 39 คน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งเชิงปริ มานและเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการมีส่วนร่วมก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบด้วยสถิติ เชิง
อนุมาน Paired Sample t-test
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับชุมชน ประกอบด้วย 1)
การสร้างแกนนาสุขภาพประจาชุมชน 2) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยแกนนาสุขภาพประจาชุมชน 3)
การตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิในกลุ่มเสี่ยงและจ่ายยารักษาในผู้ที่พบไข่พยาธิ 4) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยนากลุ่มเสี่ยงมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับ มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมติดตาม กระตุ้นเตือน ให้คาแนะนา โดยแกนนาสุขภาพ
ชุมชน 5) มีมาตรการทางสังคม ได้แก่ งานบุญปลอดปลาร้าดิบ ร้านส้มตาปลอดปลาร้าดิบ และการ
จัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี 6) การประเมินผลร่วมกัน โดยมีเป้าหมายคือ “บ้านชานุมานหมู่บ้านปลอด
พยาธิ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม” ส่วนผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างพบว่า ในกลุ่มแกนนา
ในชุมชนหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้า นความรู้ และด้านการมีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และในกลุ่มเสี่ยงพบว่า ภายหลัง
การอบรมมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการ
อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยมีการใช้สื่อการสอนได้แก่ ภาพพลิกเรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ วิดีโอเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และการเล่าประสบการณ์จากตัว
แบบที่ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่งผลให้ชุมชนมีรูปแบบการดาเนินงานที่
เป็นระบบและชัดเจนขึ้น ซึ่งควรมีการดาเนินงานตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น และนาไปประยุกต์ ใช้
ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
คาสาคัญ: โรคพยาธิใบไม้ตับ, รูปแบบการป้องกันโรค
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Abstract
This action research aimed to develop a model for liver fluke disease
prevention in Chanuman Subdistrict, Chanuman District, Amnat Charoen Province.
By applying the participatory planning concepts used as guideline to develop a
model for liver fluke disease prevention in community. Participants were 69
volunteers, purposive sampling by selected from two groups such as leader group
30 cases included 1 headman village, 2 assistants headmen village, 2 sub-district
administrative organization members, 10 village health volunteers, 2 public health
officers, 3 teachers and 10 village residents. And another group were 39 cases who
had risk to liver fluke disease. Quantitative and qualitative data were collected by
questionnaire and interview, qualitative data were analyzed by content analysis, and
quantitative data were analyzed by descriptive statistics. Inferential statistics pairedt test were applied to testing the difference of mean, knowledge scores and
participation before and after the model development.
The study show that, the community flukes disease prevention model
included 1 ) establishing community health leaders 2 ) screening risk groups by
community health leaders 3) fecal examination for parasitic eggs in risk groups and
medication treatment. 4 ) Behavioral modification on risk groups to participate in
activities to change behavior for liver fluke disease prevention, public relations
campaign, home visit, motivate, give an advice by community health leaders. 5) Apply
social regulations on papaya salad without raw pickled fish, and good sanitation
practice. 6) Joint evaluation with the goal of "Ban Chanuman non-parasitic village,
healthy people and social participation.” The results found that after the model
development, the leader group in the community had significantly mean score on
knowledge and participation higher than before applied the model. In the risk group
found, after the training had significantly higher mean score of knowledge than
before the training that affected by activities on liver fluke disease prevention
program including flip picture of liver fluke disease, picture of liver fluke patients,
video about liver fluke disease and told the experience from patients with liver fluke
disease to sharing and discussing. Thus, the sample has more knowledge and
understanding about liver fluke disease.
This study found, to giving an opportunities for people in the community to
participate in the participatory planning process to solve liver fluke disease effects
the community to obtain an obviously systematic operational model that should be
implement the developed model and apply to other areas in the future.
Keywords: Opisthorchiasis, Prevention Model
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บทนา
องค์ ก ารอนามั ยโลกได้ จัด อั น ดั บ ให้ โ รคพยาธิ
ใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้าดีเป็นโรคที่สาคัญและยอมรับ
ให้โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นสาเหตุที่สาคัญในการเป็นสาร
ก่อมะเร็ง ที่ทาให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้าดี พยาธิใบไม้ ตับ
Opisthorchis viverrini เป็นหนอนพยาธิที่มีความสาคัญ
ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย
จากการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปโตซัว
ในประเทศไทย ในปี 2557 ของกลุ่ม โรคหนอนพยาธิ
สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค พบอัตราความชุก
ของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทยมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในโลก และมีความชุกสูงกว่า
ภาคอื่นๆ คือ ร้อยละ 9.2 รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ
5.2 จึง ส่งผลต่ออัตราอุบัติก ารณ์ของโรคมะเร็งท่อน้าดี
และมะเร็งตับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูง ขึ้น
เช่นกัน ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2555 พบ
ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้าดีและมะเร็งตับสูงถึง
14,000 ราย โดยประมาณ ซึ่งสูงกว่าข้อมูลเมื่อ 10 ปีที่
แล้วที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ 11,000 ราย โดยพบสัดส่วน
ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 2.5 เท่า และจากสถิติ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปี 2556
จัง หวัดอ านาจเจริญ เป็นอี ก หนึ่งจังหวัดที่ยังมี
สถานการณ์โ รคหนอนพยาธิที่สูงเกิ นเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด ซึ่ง เป็นปัญ หาที่ ส าคัญ ของจังหวัด
สาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดอานาจเจริญ ปี
พ.ศ. 2556-2558 พบว่ามะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี
เป็นสาเหตุก ารตายอั นดับ 1 คิดเป็นอั ตราตาย 65.33,
69.00 และ 61.11 ต่อประชากรแสนคนตามลาดับ ซึ่ง
จ านวนประมาณ 200 คน/ปี ซึ่ง สาเหตุสาคัญของการ
ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ตับ และท่อ น้าดี อาจเกิ ดจากพยาธิ
ใบไม้ ตั บ ฝั ง ตั ว อยู่ ใ นร่ า งกายถึ ง แม้ ว่ า กิ น ยาฆ่ า พยาธิ
แล้วแต่พยาธิใบไม้ตับจะตายและอักเสบเรื้อรัง ส่งผลให้
เกิดการก่อมะเร็งอย่างช้าๆ เวลาประมาณ 20-30 ปี และ
อีกสาเหตุที่สาคัญคือ การรับประทานสารไนโตรซามีนที่
สะสมจากการหมักดอง (ส านัก งานสาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ, 2560)
อ าเภอชานุ ม าน จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ มี ก าร
ดาเนินงานตรวจคัดกรองค้นหาพยาธิใบไม้ ตับ ในกลุ่ ม
เสี่ยงในกลุ่มอายุ 35 ปี ขึ้นไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2559
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มีประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองคิดเป็น
ร้อยละ 98.83 และในปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายการ
คัดกรอง คือ ประชาชนกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป เขตตาบล
ชานุ ม าน (รพ.สต.โนนกุ ง และโรงพยาบาลชานุม าน)
จานวน 1,200 ราย ได้ดาเนินการตรวจและค้นหาพยาธิ
ใบไม้ ตับ ของกลุ่ม เสี่ยงในกลุ่ม อายุดัง กล่าว โดยได้ก าร
ตรวจอุจ จาระ (Stool examination หรือ Stool test)
จ านวน 1,200 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ซึ่ ง ผลการ
ดาเนินงานตรวจออุจาระเพื่อหาไข่พยาธิในบ้านชานุมาน
หมู่ที่ 1 พบอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ
5.12 ซึ่งมีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
และเป็นปัญหาที่สาคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้า
โขง เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ (ส านั ก งาน
สาธารณสุข อาเภอชานุม าน, 2560) จากการลงพื้นที่
สอบถามข้อมูลและเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ประชาชน
ในพื้นที่ยังคงมีการบริโภคปลาน้าจืดแบบสุกๆ ดิบๆ ร้อยละ
45.00 ซึ่ ง พบการบริโ ภคปลาร้า ดิ บ มากที่ สุด ร้ อยละ
55.55 รองลงมาบริโภคลาบปลาดิบ ก้อยปลาดิบ และส้ม
ปลาดิบ ร้อยละ 46.67 31.11 และ 26.67 ตามลาดับ
แสดงให้เ ห็นว่า ประชาชนยัง มี พฤติก รรมสุขภาพที่ ไม่
ถูกต้อง โดยเฉพาะพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทา
จากปลาน้าจืดสุกๆ ดิบๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิด
โรคพยาธิใบไม้ ตับ สอดคล้องกับ รายงานผลการศึกษา
สถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวของประเทศ
ไทย ปี 2552 ของกลุ่มโรคหนอนพยาธิ สานักโรคติดต่อ
ทั่วไป กรมควบคุมโรค พบว่า การบริโภคอาหารที่ปรุงจาก
ปลาน้าจืดเกล็ดขาว ไม่สุกหรือสุกๆ ดิบๆ มีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติพงษ์ พรมพลเมือง
(2557) ได้ทาการ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิ
ใบไม้ตับของประชาชนในพื้นที่อาเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู พบว่า ปัจ จัยเสี่ยงที่ ท าให้เกิ ดโรคพยาธิ
ใบไม้ ตับ ได้แก่ พฤติก รรมการบริโ ภคปลาดิบหรือการ
บริโ ภคแบบสุก ๆ ดิบ ๆ มี ความสัม พันธ์กั บ การเกิ ดโรค
พยาธิใบไม้ตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
การสร้างการมี ส่วนร่วมของคนในชุม ชน และ
ภาคีเ ครือข่ายที่ เกี่ ยวข้อง เป็นอีก แนวทางหนึ่ง ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งมีแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมมากมายหลายแนวคิด ทฤษฎี พบว่า มีการ
นาแนวคิดการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) มาประยุกต์
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ใช้ในการดาเนินงานสร้างรูปแบบการป้องกั นโรคพยาธิ
ใบไม้ ตับ ซึ่ง ผลการดาเนินงานพบว่า สามารถส่ง เสริม
กระบวนการ การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของปัญหา การร่วมกินคิด
วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันสร้าง
รูปแบบการดาเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ดาเนินงานในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จัย จึง มี ค วามสนใจศึ ก ษาการพั ฒ นา
รู ป แบบการป้องกั นโรคพยาธิ ใบไม้ ตั บ ในระดับ ชุม ชน
ต าบลชานุ ม าน อ าเภอชานุม าน จั ง หวัดอ านาจเจริญ
เนื่องจากพบว่า มีอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับที่
สูงเกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และสูงกว่า
หมู่บ้านอื่น ๆ ในตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้
ในการพัฒ นารูปแบบการป้อ งกั นโรคพยาธิใบไม้ คับใน
ระดับชุมชน และประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม (A-I-C) ในขั้นการวางแผนการดาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับใน
ชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนในชุมชน ใน
การลดอัตราการป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุ
สาคัญของการป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้าดี และ
ให้ชุมชนชานุมานเป็นชุมชนที่ปลอดโรคพยาธิ ใบไม้ตับ มี
การดาเนินงานในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
1.1 เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการป้ อ งกั น โรค
พยาธิใบไม้ตับในตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ
2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาบริบ ทชุม ชนบ้า นชานุม าน
ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูป แบบ
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านชานุมาน ตาบล
ชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
2.3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
ความรู้ และด้านการมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนนาในชุม ชน
ก่ อนและหลัง การพัฒนารูปแบบการป้อ งกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ
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2.4 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ด้ า น
ความรู้ ในกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการ
อบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในระดับชุมชน ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ โดยประยุกต์ใช้การวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม(Appreciation Influence Control : AIC) มา
ใช้เ ป็นแนวทางการสร้างรูปแบบการป้องกั นโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในระดับชุมชน
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้าน
ชานุมาน หมู่ที่ 1 ตาบลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ จานวน 954 คน
2. กลุ่ม ตัวอย่าง ที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่ ม แกนน าในชุ ม ชน คั ด เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างด้วยวิธีก ารคั ดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2 คน สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 2 คน
อาสาสมั ครสาธารณสุข 10 คน เจ้าหน้าที่ ส าธารณสุข
2 คน ครู 3 คน ตัวแทนภาคประชาชน 10 คน (หัวหน้าคุ้ม)
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบ้ า นชานุ ม าน หมู่ ที่ 1 ต าบลชานุ ม าน
อาเภอชานุม าน จัง หวัดอานาจเจริญ ทั้ ง สิ้น 30 คน มี
เกณฑ์ในการคัดเข้าคือ สามารถอ่านออกเขียนได้ มีความ
สมั ค รใจยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และสามารถเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมตลอดระยะเวลาของการวิจัย ส่วนเกณฑ์การคัด
ออก ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตามกระบวนการ ไม่ยินยอมตอบแบบสอบถามได้ครบจน
เสร็จ และขอออกจากการวิจัยในทุกกรณี
2.2 กลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
กลุ่ม เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ ตับ มี เ กณฑ์
การคัดเข้าคือ
1) เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
พยาธิ ใ บไม้ ตั บ ด้ ว ยการคั ด กรองด้ ว ยวาจา (Verbal
Screening) ซึ่งมีข้อคาถาม จานวน 4 ข้อ คือ
1.1) ท่านเป็นคนอีสานโดยกาเนิด
1.2) อายุ 40 ปีขึ้นไป
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1.3) กินหรือมีประวัติการกินปลา
น้าจืดดิบ
1.4) มีญาติสายตรงเป็นมะเร็ง
ท่อน้าดี
ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ ตับ
โรคมะเร็ง ตับ และโรคมะเร็ง ท่ อ น้าดี เป็นผู้ได้รับ การ
คัดกรองพยาธิใบไม้ ตับ ด้ว ยวาจาแล้ วตอบว่ าใช่ ตั้ ง แต่
2 ข้อขึ้นไป
2) สามารถอ่านออกเขียนได้
3) มีความสมัครใจยินดีเข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาของการวิจัย
ส่วนเกณฑ์การคัดออก ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกระบวนการ
ไม่ยินยอมตอบแบบสอบถามได้ครบจนเสร็จ และขอออก
จากการวิจัยในทุกกรณี
จากการคัดกรองด้วยวาจา (Verbal
Screening) จ านวน 145 คน พบกลุ่ม เสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ จานวน 68 คน และมีกลุ่มเสี่ยงที่ความสมัครใจ
ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอด
ระยะเวลาของการวิจัย จานวน 39 คน ผู้วิจัยจึงคัดเลือก
ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยคัดเลือกจากผู้ที่ ผ่านเกณฑ์ คัดเข้าทั้ ง หมด จ านวน
39 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
1. เครื่องมื อที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดกิจกรรมการสร้างรูปแบบการดาเนินงานป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ คู่มือเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ แผ่นพับ ภาพ
พลิก เรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตับ และวีดีโ อเรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
2.1.1 ความรู้ในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ จานวน 12 ข้อ เป็นคาถามแบบเลือกตอบลักษณะ
ของคาถามเป็นแบบเลือกตอบสามารถเลือกตอบได้เพียง
1 ข้อ การแปลความหมาย โดยกาหนดค่าคะแนนความรู้
ออกเป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์
ของ Bloom (1971) ดังนี้โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ความรู้
ระดับสูง (มีคะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความรู้ระดับ
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ปานกลาง (มี ค ะแนนระหว่ า ง ร้ อ ยละ 60–79) และ
ความรู้ระดับต่า (มีคะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 60)
2.1.2 การมีส่วนร่วม จานวน 20 ข้อ
ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแบบ Likert Scale การแปลผลคะแนน ใช้ ก าร
พิจารณาแบ่งระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์ โดยประยุกต์
จากหลักเกณฑ์ของ Best (1981) โดยการหาช่วงคะแนน
ในชั้น โดยใช้คะแนนสูง สุดลบด้วยคะแนนต่าสุด และ
นามาหารด้วยระดับชั้นที่ต้องการวัด 4 ระดับ ดังนี้ระดับ
การมีส่วนร่วมมากที่สุด (3.26-4.00 คะแนน) ระดับการมี
ส่วนร่วมมาก (2.51-3.25 คะแนน) ระดับการมีส่วนร่วม
น้อย (1.76-2.50 คะแนน) และระดับการมีส่วนร่วมน้อย
ที่สุด (1.00-1.75 คะแนน)
2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เครือ่ งมือเชิงคุณภาพ
ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุม่
และการบันทึกการปฏิบัติงาน
 ขั้ น ตอนการด าเนิ น การวิ จั ย และการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
การด าเนิ น การวิ จั ย และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ผู้วิจัยกาหนดขั้นตอนไว้ 3 ระยะ
1. ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ ได้แก่ การศึกษา
บริบทของพื้นที่ ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินงาน
และประเด็นปัญหาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
สาเหตุปัญ หาการดาเนินงานป้องกันโรคพยาธิ ใบไม้ตับ
เตรียมความพร้อมผู้ร่วมวิจัย ประสานงานกับผู้นาชุมชน
และผู้ร่วมวิจัยคนอื่น ๆ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย
รายละเอี ย ดของแผนการจั ด กิ จ กรรม ขั้ น ตอนการ
ดาเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการ
เก็บข้อมูลก่อนการวิจัย
2. ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการ
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยเทคนิค
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) มีขึ้นตอน
ดังนี้
2.1.1 ขั้ น ต อ น ก า ร ส ร้ า ง ค วา ม รู้
( Appreciation: A) คื อ ขั้ น ต อ น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ ขั้ น ตอนนี้ จ ะเปิด โอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความ คิดเห็น รับฟังและหา
ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตย
ยอมรับในความคิดของเพื่อนสมาชิก โดยใช้การ วาดรูป
เป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น และแบ่งเป็น 2 ส่วน
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คือ ขั้นตอน A-1 เข้าใจสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง
(reality) และขั้ น ตอน A-2 สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ สภาพที่
คาดหวังในอนาคต (ideal vision หรือ scenario) หลังจาก
เสร็จสิ้นขั้นตอน A-2 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และร่วมกั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2.1.2 ขั้นตอนการสร้างแนวทางการ
พัฒนา (Influence: I) คือขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนา ตามที่ ได้ส ร้างภาพพึงประสงค์
หรือที่ ได้ช่วยกันกาหนด วิสัยทั ศน์ (A2) เป็นขั้นตอนที่
จะต้องช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพือ่
กาหนดทางเลือกในการพัฒนา กาหนดเป้าหมาย กาหนด
กิจกรรม และจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม โครงการ
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ขั้นตอน I-1 คิดหากลวิธี
(solution design) และขั้ น ตอน I-2 จั ด ความส าคั ญ
จาแนกกิจกรรม (priority)
2.1.3 ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ
(Control: C) คือ ยอมรับ และทางานร่วมกันโดยนาเอา
โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มาสู่การปฏิบัติ และจัดกลุ่ม
ผู้ ด าเนิ น การ ซึ่ ง จะรั บ ผิด ชอบโครงการ โดยขั้ น ตอน
กิจกรรมประกอบด้วย ขั้นตอน C–1 วางแผน หา
ผู้รับผิดชอบ (responsibility) และขั้นตอน C–2 จัดทา
แผน/กิจกรรม/โครงการ (Action plan)
2.2 การดาเนินงานตามรูปแบบการ
ดาเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระดับชุมชน
2.2.1 การสร้างแกนนาสุขภาพประจา
ชุม ชน ประกอบด้วย 1) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนา
สุขภาพประจ าชุม ชน (ผู้นาชุม ชน อสม. ตัวแทนภาค
ประชาชน) และ 2) จัดกิ จ กรรมส่ง เสริมกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยง มีการการเยี่ยมติดตาม
กระตุ้นเตือน ให้คาแนะนากลุ่ม เสี่ยง และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
2.2.2 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
ประกอบด้วย 1) คัดกรองกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป ทุก 1 ปี
2) จัดทาทะเบียนกลุ่มเสี่ยง และ 3) ทาทะเบียนกลุ่มป่วย
โรคพยาธิ
2.2.3 การตรวจอุจจาระในกลุ่มเสี่ยง
กรณีที่ตรวจพบไข่พยาธิจะได้รับการรักษา และติดตาม
ตรวจอุจจาระซ้าหลังจากกินยารักษาแล้ว 6 เดือน และ 1 ปี
และเข้าอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่
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ตรวจไม่พบไข่พยาธิจะได้รับการอบรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
2.2.4 การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ประกอบด้วย 1) อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ
2) อบรมให้ความรู้เ รื่องเมนูป ลาสุก สาธิตเมนูป ลาสุก
การล้างมือที่ถูกวิธี และ 3) การปฏิญาณตนเอง การทา
พันธะสัญญาไม่กินปลาดิบ
2.2.5 การออกมาตรการทางสังคม
1) ประชาคมร่วมกันออกกฎระเบียบของหมู่บ้าน กาหนด
ให้งานบุญปลอดปลาดิบ และปลาร้าดิบ ร้านส้มตาปลอด
ปลาร้าดิบ และครัวเรือนปลอดปลาร้าดิบและปลอดปลา
ดิบ 2) การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับของเทศบาลเรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับในการวิเคราะห์ การ
วิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดระดับนัยส าคัญ ในการทดสอบที่
ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการตรวจสมมติฐานได้แบ่งการ
วิเคราะห์ทางสถิติออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและการ
วิเคราะห์ตัวแปรระดับความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ และ
ตัวแปรระดับการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 สถิ ติ อ นุ ม าน (Inferential statistics)
ส าหรั บ การเปรีย บเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ย ด้ า นความรู้
เกี่ ยวกั บ การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ ตับ และด้านการมี
ส่วนร่วม ภายในกลุ่ม ตัวอย่าง ก่ อนและหลัง การสร้าง
รูปแบบ ด้วยสถิติ Paired sample t-test
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยพิจารณาความ
สัมพันธ์เชิงเหตุและผล
 จริยธรรมการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผ่านการรับรองการขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
เลขที่ HE612012 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
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ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มแกนนาในชุมชน
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม แกนน าใน
ชุม ชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อ ยละ 63.30 มี อายุอยู่
ในช่วง 35-44 ปี และ 45-54 ปี เท่ากัน ร้อยละ 33.33 มี
อายุเฉลี่ย 47.27 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9.24) ส่วน
ใหญ่ สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.67 จบการศึกษาสูงสุด
ระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อ ยละ 63.3.3 มี ร ายได้ต่อเดื อ น
สูง สุดต่ากว่า 5,000 บาท ร้อ ยละ 43.33 โดยมี ร ายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 8,043.33 บาท (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
9619.57) ด้านผลการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิใน
รอบ 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่เคยอุจจาระเพื่อหา
ไข่พยาธิ ร้อยละ 86.67 และพบไข่พยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ
13.33 ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวป่วยมะเร็ง ตับ
และโรคมะเร็งท่อน้าดี ร้อยละ 86.67 และ ร้อยละ 90.00
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบ
กลุ่มแกนนาในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความรู้เรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00
รองลงมาอยู่ในระดับสูง ร้อ ยละ 26.70 และระดับต่า
ร้อยละ 23.30 ส่วนภายหลังการพัฒนารูปแบบส่วนใหญ่
มี ความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อ ยละ 63.30 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 36.70
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบ
กลุ่มแกนนาในชุมชนมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ ตับ 8.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41
คะแนน ภายหลั ง การพั ฒ นารู ป แบบมี ค ะแนนเฉลี่ ย
10.27 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 คะแนน
เมื่ อท าการเปรียบเที ยบคะแนนเฉลี่ย ความรู้เ รื่ อ งโรค
พยาธิใบไม้ตับ ก่ อ นและหลังการพัฒนารูปแบบ พบว่า
ภายหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ (p-value<0.001) โดยภายหลั ง การพัฒ นา
รูป แบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ มขึ้น 1.77 คะแนน (95%CI:
1.35 ถึง 2.18)
จากตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมในกลุ่ม แกน
นาในชุมชน
ด้านการระบุประสบการณ์ พบว่า ก่อนการ
พัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 53.30 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สดุ ร้อยละ
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26.70 ภายหลังการพัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 46.70 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 43.30
ด้านการวิ เ คราะห์ พบว่า ก่ อนการพัฒนา
รูปแบบส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ
36.70 ภายหลังการพัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ร้อยละ 26.70
ด้ า นการวางแผน พบว่ า ก่ อ นการพัฒ นา
รูปแบบส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 46.70 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ
36.70 ภายหลังการพัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอยู่
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาอยู่ในระดับ
มาก ร้อยละ 40.00
ด้ า นการปฏิ บั ติ พบว่ า ก่ อ นการพั ฒ นา
รูปแบบส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย
ร้อยละ 43.30 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 30.00
ภายหลัง การพัฒ นารูป แบบส่ว นใหญ่ มี ส่ว นร่ วมอยู่ ใ น
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 56.70 รองลงมาอยู่ในระดับมาก
ร้อยละ 36.70
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม พบว่า ก่อนการ
พัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 46.70 รองลงมาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อย
ละ 40.00 ภายหลัง การพัฒนารูปแบบส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 73.30 รองลงมาอยู่ในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 26.70
จากตารางที่ 4 การเปรีย บเที ย บคะแนน
เฉลี่ยการมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนนาในชุมชนก่อนและหลัง
การพัฒนารูปแบบ
ด้านการระบุป ระสบการณ์ พบว่า เมื่ อทา
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังการพัฒนา
รูปแบบ พบว่า ภายหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ย เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นารู ป แบบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยภายหลัง
การพัฒนารูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.16 คะแนน
(95% CI: 0.97 ถึง 1.35)
ด้ า นการวิ เ คราะห์ พบว่ า เมื่ อ ท าการ
เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นา
รูป แบบ พบว่า ภายหลัง การพัฒ นารูป แบบตัวอย่างมี
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คะแนนเฉลี่ย เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นารูป แบบ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value<0.001) โดย
ภายหลังการพัฒนารูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.20
คะแนน (95% CI: 0.98 ถึง 1.42)
ด้านการวางแผน พบว่า เมื่อทาการเปรียบ
เที ย บคะแนนเฉลี่ย ก่ อ นและหลัง การพั ฒ นารูป แบบ
พบว่า ภายหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นารู ป แบบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยภายหลังการ
พัฒนารูปแบบมีคะแนนเฉลีย่ เพิ่มขึ้น 1.37 คะแนน (95%
CI: 1.11ถึง 1.62)
ด้านการปฏิบัติ พบว่า เมื่ อ ท าการเปรียบ
เที ย บคะแนนเฉลี่ย ก่ อ นและหลัง การพั ฒ นารูป แบบ
พบว่า ภายหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นารู ป แบบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยภายหลังการ
พั ฒ นารู ป แบบมี ค ะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น 1.09 คะแนน
(95%CI: 0.81ถึง 1.36)
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม พบว่า เมื่ อทา
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังการพัฒนา
รูปแบบ พบว่า ภายหลังการพัฒนารูปแบบกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ย เพิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า ก่ อ นการพั ฒ นารูป แบบ
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value<0.001) โดย
ภายหลังการพัฒนารูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้ น 1.20
คะแนน (95% CI: 1.07ถึง 1.34)
2. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
จากการศึก ษาพบว่า กลุ่ม เสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม้ตับส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.36 มีอายุอยู่
ในช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 53.85 มี อ ายุเ ฉลี่ย 5033 ปี
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 64.10 จบการศึกษา
สูง สุดระดับ ชั้นประถมศึกษา ร้อ ยละ 43.59 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ร้อยละ 48.72 มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ในช่วง ต่ากว่า 5,000 บาท และ 5,000-10,000 บาท
ร้อยละ 43.59 มี ร ายได้ต่อ เตือ นเฉลี่ย 8,041.03 บาท
ส่วนใหญ่เ คยตรวจพยาธิ ร้อ ยละ 71.79 ส่วนใหญ่ผ ล
ตรวจไม่พบไข่พยาธิ มีเพียง ร้อยละ 7.14 ที่พบไข่พยาธิ
ใบไม้ ตับ และมี ส มาชิกในครัวเรือนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี และโรคมะเร็งตับ ร้อยละ 10.26 และ 7.69
จากตารางที่ 5 พบว่า ก่อนการอบรมกลุ่ม
เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับส่วนใหญ่มีระดับคะแนนความรู้

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2562

เรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตับ อยู่ในระดับ ปานกลาง ร้อยละ
51.28 รองลงมาอยู่ ใ นระดับ ต่า ร้ อ ยละ 28.21 และ
ระดับสูง ร้อยละ 20.51 ส่วนภายหลังการอบรมส่วนใหญ่
มี ความรู้อยู่ใ นระดับสูง ร้อยละ 61.54 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.46
จากตารางที่ 6 พบว่า ก่อนการอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างมี คะแนนเฉลี่ยความรู้เ รื่องโรคพยาธิใบไม้ ตั บ
8.33 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55 คะแนน
ภายหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 10.18 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 คะแนน เมื่อทาการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลัง
การอบรม พบว่ า ภายหลั ง การอบรมกลุ่ ม ตั ว อย่ างมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัย
สาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยภายหลังการพัฒนา
รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.85 คะแนน (95% CI:
1.23 ถึง 2.46)
บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคพยาธิ ใบไม้ ตั บ ในต าบลชานุ ม าน อ าเภอชานุม าน
จังหวัดอานาจเจริญ โดยประยุกต์ใช้การวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) มา
เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มีการ
ดาเนินกิ จ กรรมต่าง ๆ จนสามารถพัฒ นารูป แบบการ
ป้ อ งกั น โรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ในระดั บ ชุ ม ชนขึ้ น มาได้
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการด้านความรู้ และด้าน
การมี ส่วนร่วมของผู้เ ข้าร่วมประชุม ก่ อนและหลัง การ
พัฒ นารูป แบบ ซึ่ง ผลการดาเนินงานตามกระบวนการ
ต่างๆ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรค
พยาธิ ใ บไม้ ตั บ ใน ต าบลชานุ ม าน อ าเภอชานุ ม าน
จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า มี รูป แบบการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับในระดับชุมชนเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากก
การด าเนิ น งานตามกระบวนการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Action Research) โดยใช้ก ระบวนการ P-A-O-R โดย
การประยุกต์ใช้การวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation
Influence Control: AIC) ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาชุม ชน
ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมดาเนินกิจกรรมการ
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พัฒ นา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง การให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในชุม ชนข้าไปมีส่วนร่วม ในการวางแผน
และการตัดสินใจ ร่วมสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน
สร้างการยอมรับ ความรับ ผิดชอบในฐานะสมาชิกของ
ชุมชน ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุ ม ชน ซึ่ ง ในกระบวนการนี้ จ ะได้แ ผนปฏิ บั ติ ก ารของ
ชุมชน และมีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ มีการ
สังเกตการณ์ และการสะท้อนผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็น
การดาเนินงานตามวงรอบการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร (PAOR)
และมีการสรุปผลการดาเนินงานและร่วมกันถอดบทเรียน
ได้เ ป็นรูป แบบการป้อ งกั นโรคพยาธิใบไม้ ตับ ในชุม ชน
สอดคล้องกับการศึกษาของนันทพร ศรีนอก (2556) ได้
ศึกษารูปแบบการดาเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับในระดับชุมชน จังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้การมีส่วนร่วม
ของเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การพร้ อ มทั้ ง
ประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(เทคนิค A-I-C ) มาดาเนินการศึกษา จากกระบวนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคกระบวนการวางแผน
แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) ทาให้ได้รูปแบบการดาเนินงาน
การป้องกั นโรคพยาธิใบไม้ ตับ ในระดับ ชุม ชน จัง หวัด
หนองบัวล าภู และยัง สอดคล้อ งกั บการศึก ษาของนิศร
ผานคา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ ตับ ในระดับ ชุม ชนตาบลดู่น้อ ย อาเภอ
จตุ ร พั ก ตรพิ ม าน จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการ มีการประยุกต์ใช้กระบวนการวางแผนแบบมี
ส่วนร่วม (Appreciation Influence Control Technique:
AIC) มาใช้ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการดาเนินการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ผลการดาเนินการดังกล่าวทา
ให้เกิดรูปแบบการดาเนินการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในระดั บ ชุ ม ชนต าบลดู่ น้ อ ย อ าเภอจตุ ร พั ก ตรพิ ม าน
จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น โดยมีปัจจัยที่ทาให้การดาเนินประสบ
ความสาเร็จซึ่งเกิดจากการสร้างความเข้าใจปัญหาและ
การสร้างเป้าหมายร่วมกั น และการมี เ วที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ของชุมชน
2. การประเมิ นผลกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ก ารประเมิ น ผลในกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนาในชุมชน และกลุ่ม
เสี่ ย งโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ในกลุ่ ม แกนน าชุ ม ชนท าการ
ประเมินผลการและหลังการพัฒนารูปแบบ โดยแบ่งการ
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ประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลการศึกษา
ความรู้ เ รื่ อ งโรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ และการประเมิ น ผล
การศึกษาการมีส่วนร่วม ส่วนในกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้
ตับประเมินผลการศึกษาความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตับ
ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
2.1 ผลการศึกษาในกลุ่มแกนนาใน
ชุมชน
2.1.1 ผลการศึกษาความรู้เรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับ ในกลุ่ม แกนนาในชุม ชน ก่ อนและ
หลั ง การพัฒ นารูป แบบ ผลการศึก ษาพบว่ า หลัง การ
พัฒ นารูปแบบกลุ่ม ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ ตับ เพิ่ม มากขึ้นกว่าก่ อนพัฒ นารูป แบบ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ผลการศึ ก ษาในกลุ่ ม เสี่ ย งโรคพยาธิ ใ บไม้ ตับ ที่ ผ ล
การศึ ก ษาภายหลั ง การอบรม พบว่ า มี ค ะแนนเฉลี่ย
ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตับเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการ
อบรมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ ซึ่ง ผลของการเปลี่ยน
แปลงคะแนนเฉลี่ยความรู้ของทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรือ่ งโรคพยาธิใบไม้
ตับโดยเนื้อที่อบรมประกอบด้วย สถานการณ์โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุการเกิด
โรค อาการของโรค การป้องกันและการรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ โดยมีการใช้สื่อการสอนได้แก่ ภาพพลิกเรื่องโรค
พยาธิใบไม้ตับ ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ วิดีโอเรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับ และการเล่าประสบการณ์จากตัวแบบ
ที่ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตั บ จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับ เพิ่มขึ้น สอดคล้องกั บการศึก ษาของ
วีระพล วิเศษสังข์ (2560) ได้ทาการศึกษาโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว
ต่อการลดการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มวัยแรงงาน
ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมี
การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ ตับ ก่อนและหลังการทดลอง โดยจัดกิ จกรรมการ
บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ มีการใช้สื่อวีดี
ทัศน์ แผ่นพับ และภาพพลิก มีการทากิจกรรมกลุ่มระดม
ความคิด และอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีแกน
นาสุขภาพประจาครอบครัวเป็นพี่เลี้ยงประจากลุ่มคอย
ให้คาแนะนาในระหว่างทากิจกรรมกลุ่ม และมีผู้วิจัยเป็น
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ผู้สรุปผลการจัดกิจกรรม จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทา
ให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับ เพิ่ม มากขึ้นกว่าก่อ นการทดลอง และมากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ
2.1.2 ผลการศึกษาการมี ส่ ว น
ร่ ว มก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นารู ป แบบ ผลการศึ ก ษา
พบว่า หลังการพัฒนารูปแบบกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่
การมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนพัฒนารูปแบบอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value<0.001) ซึ่ ง ผลของการ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมดังกล่าว เกิดขึ้น
เนื่องจากการนากระบวนการการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(Appreciation Influence Control: AIC) มาประยุก ต์
ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการระบุประสบการณ์เรื่องโรคพยาธิ
ใบไม้ ตั บ ที่ แ ต่ ล ะคนได้ รับ รู้ม า และน ามาแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น น าไปสู่ก ระบวนการร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
สาเหตุของปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจในการ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ร่วมสร้างความเข้าใจ
ในการดาเนินงาน สร้างการยอมรับ ความรับผิดชอบใน
ฐานะสมาชิกของชุมชน ทาให้กลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานมากขึ้น สอดคล้อ งกับ การศึกษา
ของสาริณี สีทะโน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การดาเนินงานป้องกั นโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนบ้าน
โพนยานาง ต าบลนาใหญ่ อ าเภอสุว รรณภู มิ จั ง หวัด
ร้อยเอ็ด มีการนาเอาแนวคิดการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(AIC) มาประยุก ต์ใช้ในการประชุม เชิง ปฏิบั ติก ารเพื่ อ
วางแผนพัฒนาการดาเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น โรคพยาธิ ใ บไม้ ตั บ
เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า ก่ อ นพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งาน
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และสอดคล้องกับการศึก ษา
ของจิราภรณ์ อันนอก (2557) ได้ทาการศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุม ชน เขตพื้นที่
ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่ อหาแนวทาง
การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการวางแผนแบบมี ส่วนร่วม
( Appreciation Influence Control Technique: AIC)
จนได้แผนปฏิบัติก าร (Action plan) เพื่ อ แก้ ไขปัญ หา
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โรคไข้เลือดออก ซึ่งปัจจัยความสาเร็จคือการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนาใน
ชุม ชน เกิ ดพลัง ในชุม ชน ส่ง ผลให้ก ารแก้ ไขปัญ หาโรค
ไข้เ ลือดออกมี ป ระสิท ธิภาพและยั่ง ยืน ผลจากการจัด
กิจกรรมดังกล่าวพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
การมี ส่วนร่วมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนพัฒนารูปแบบการดาเนินงานป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ
2.2 ผลการศึ ก ษาในกลุ่ ม เสี่ ย งโรค
พยาธิใบไม้ตับ
2.2.1 ผลการศึกษาความรู้เรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการอบรม ผลการศึกษา
พบว่า ภายหลังการสร้างรูปแบบกลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตับเพิ่มมากขึ้น กว่าก่อนการ
อบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ซึ่งผล
ของการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยความรู้ดังกล่าวเกิดขึ้น
เนื่องจากกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรือ่ งโรคพยาธิใบไม้
ตับโดยเนื้อที่อบรมประกอบด้วย สถานการณ์โรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุการเกิด
โรค อาการของโรค การป้องกันและการรักษาโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ โดยมีการใช้สื่อการสอนได้แก่ ภาพพลิกเรื่องโรค
พยาธิใบไม้ตับ ภาพผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ วิดีโอเรื่อง
โรคพยาธิใบไม้ตับ และการเล่าประสบการณ์จากตัวแบบ
ที่ป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ จากนั้นร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีกลุ่มแกนนาในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ทาให้กลุ่ม
เสี่ยงมี ความรู้และความเข้าใจเรื่องโรคพยาธิใบไม้ ตั บ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา ฮามสมพันธ์
(2559) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของหัวหน้าครัวเรือน ตาบล
บ้านฝาง อาเภอเกษตรวิสัย จัง หวัดร้อยเอ็ด มี ก ารจัด
กิ จ กรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ มี แจก
คู่มือโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้าดี มีการใช้สื่อ
วีดีโ อ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั น จากการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน เพราะการสร้างการมีสว่ นร่วมเป็นกลไกสาคัญที่
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ช่วยให้คนในชุม ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้า ของ
ปัญหา การร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะทาให้
การดาเนินงานในชุมชนได้รับความร่วมมือ และทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การสร้างภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุม ชน ทาให้
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวของรับทราบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละคน ซึ่งช่วยให้การติดต่อประสานงาน และการ
ขอรับการสนับสนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การส่งเสริมกระบวนการให้ความรู้เรื่อง
โรคพยาธิใ บไม้ ตั บ การชี้ แ จงสถานการณ์ และสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน แก่กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ท าให้ก ลุ่ม ตัวอย่างมี ความรู้ ค วามเข้ าใจเรื่ อ งโรค
พยาธิใบไม้ตับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การดาเนินงานตาม
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กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) เป็นไปได้
ง่ายขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษากระบวนการวิ จั ย
รูปแบบการดาเนินงานการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับใน
วงรอบต่อไปเพิ่มอีกเพื่อติ ดตามผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน
2.2 ควรศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ของประชากรกลุ่มอื่นต่อการดาเนินงานการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ
2.3 ควรมีการติดตามผลในระยะยาว ภายหลัง
จากใช้รูปแบบวิจัยนี้ผ่านไป 1-2 ปี เพื่อดูผลการตรวจหา
ไข่พยาธิใบไม้ตับว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ้นหรือไม่
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มแกนนาในชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
ระดับคะแนนความรู้เรื่อง
ก่อนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูปแบบ
โรคพยาธิใบไม้ตับ (n=30)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
8
26.70
19
63.30
ระดับปานกลาง
15
50.00
11
36.700
ระดับต่า
7
23.30
0
0.00
Mean=8.50, SD.=1.41, Min=6, Max=11
Mean=10.27, SD.=1.23, Min=8, Max=12
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มแกนนาชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
ความรู้
n
S.D. Mean Difference
95 %CI
t
X
ก่อนพัฒนารูปแบบ
8.50
1.41
30
1.77
1.35 ถึง 2.18 8.72
หลังพัฒนารูปแบบ
10.27
1.23
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับคะแนนการมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนนาในชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วม
ก่อนการพัฒนารูปแบบ
หลังการพัฒนารูปแบบ
มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด มากที่สุด
มาก
น้อย
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
ด้านการระบุประสบการณ์
1
5
16
8
13
14
0
(3.30)
(16.70)
(53.30)
(26.70)
(43.30)
(46.70)
(0.00)
ด้านการวิเคราะห์
1
3
11
15
8
15
7
(3.30)
(10.00)
(36.70)
(50.00)
(26.70)
(50.00)
(23.30)
ด้านการวางแผน
1
4
14
11
15
12
3
(3.30)
(13.30)
(46.70)
(36.70)
(50.00)
(40.00)
(10.00)
ด้านการปฏิบัติ
2
9
13
6
15
12
3
(6.70)
(30.00)
(43.30)
(20.00)
(50.00)
(40.00)
(10.00)
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม
1
3
14
12
17
11
2
(3.30)
(10.00)
(46.70)
(40.00)
(56.70)
(36.70)
(6.70)
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการมีส่วนร่วมในกลุ่มแกนนาในชุมชน ก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วม
n
S.D.
Mean Difference
95 %CI
X
ด้านการระบุประสบการณ์
ก่อนพัฒนารูปแบบ
2.05
0.65
30
1.16
0.97 ถึง 1.35
หลังพัฒนารูปแบบ
3.21
0.61
ด้านการวิเคราะห์
ก่อนพัฒนารูปแบบ
1.78
0.64
30
1.20
0.98 ถึง 1.42
หลังพัฒนารูปแบบ
2.98
0.56
ด้านการวางแผน
ก่อนพัฒนารูปแบบ
1.88
0.66
30
1.37
1.11 ถึง 1.62
หลังพัฒนารูปแบบ
3.25
0.50
ด้านการปฏิบัติ
ก่อนพัฒนารูปแบบ
30
2.17
0.63
1.09
0.81 ถึง 1.36
หลังพัฒนารูปแบบ
3.25
0.52
ด้านการมีส่วนร่วมโดยรวม
ก่อนพัฒนารูปแบบ
1.97
0.52
30
1.20
1.07 ถึง 1.34
หลังพัฒนารูปแบบ
3.17
0.34

p-value
<0.001

น้อยที่สุด
จานวน
(ร้อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

t

p-value

12.72

<0.001

11.33

<0.001

10.93

<0.001

8.00

<0.001

17.97

<0.001
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละ จาแนกตามระดับคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิ ใบไม้ตับ ก่อนและหลังการอบรม
ระดับคะแนนความรู้เรื่องโรคพยาธิ
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม
ใบไม้ตับ (n=39)
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ระดับสูง
8
20.51
24
61.54
ระดับปานกลาง
20
51.28
15
38.46
ระดับต่า
11
28.21
0
0.00
Mean=8.33, SD.=1.55, Min=5, Max=12
Mean=10.18, SD.=123, Min=7, Max=12
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังการอบรม
ความรู้
n
S.D.
Mean Difference
95%CI
t
X
ก่อนการอบรม
8.33
1.55
39
1.85
1.23 ถึง 2.46
6.07
หลังการอบรม
10.18
1.23

p-value
<0.001

