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ผลโปรแกรมสุขศึกษารวมกับสื่อหนังสั้นเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับในกลุมเสีย่ งโรคพยาธิใบไมตับอายุ 40-59 ป อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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บทคัดยอ
โรคพยาธิใบไมตับเปนโรคที่นําไปสูการเปนโรคมะเร็งทอน้ําดี และพบวาคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็ง
ทอน้ําดีเปนจํานวนมาก โรคพยาธิใบไมตับสามารถปองกันไดโดยการกินปลาสุก การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับสื่อวีซีดีหนังสั้นเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ในกลุมเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับอายุ 40-59 ป อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด กลุมตัวอยางจํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 40 คน โดยกลุม
ทดลองไดรับโปรแกรมสุขศึกษารวมกับสื่อวีซีดีหนังสั้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไม
ตับ กิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย แจกแผนพับ อภิปรายกลุม สาธิตการปรุงอาหารจากปลาน้ําจืด แจก
คู มื อ จดบั น ทึ ก การกิ น อาหารในแต ล ะวั น ออกเยี่ ย มบ า นเพื่ อ ติ ด ตามให กํ า ลั ง ใจและชมสื่ อ วี ซี ดี ห นั ง สั้ น
ระยะเวลาดําเนินการใชเวลา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยใชสถิติ
เชิงอนุมาน ไดแก สถิติ Paired t-test และ Independent t-test กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาพบวา หลังทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคการปฏิบัติตัวปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ สูงกวากอน
การทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
คําสําคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา/ สื่อหนังสั้น/ พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ/ กลุมเสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับ
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Abstract
Opisthorchiasis lead to cholangiocarcinoma and a lot of Thai people were died
from cholangiocarcinoma. Opisthorchiasis can prevent by cooked fish consumption. This
research was a quasi-experimental research that aimed to study the effects of health
education program with short video on behavior modification for liver fluke prevention
among risk groups aged 40-59 years in Selaphum district, Roi-Et province. The sample were
80 risk persons and they were divided into experimental and comparison group, each
group were 40 risk persons. The experimental group was received health education
program with short video on behavioral modification for liver fluke prevention. The
activities for intervention such as lecture, group discussion, cooking demonstration, home
visit, and watching short video. The process was 12 weeks. Data were collected by
questionnaires and were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage,
mean and standard deviation. Inferential statistics were analyzed by Paired t-test,
Independent t-test, and 95% Confident Interval, and significance at level 0.05.
The results showed that after experiment, the experimental group had mean
score of knowledge, perceived susceptibility, perceived severity of the liver fluke,
perceived benefits and perceived barriers to prevention of liver fluke, and practice of the
liver fluke prevention more than those before the experiment and comparison groups
significantly (p <0.05).
Keywords: Health education program/ Short video/ Liver fluke preventing behavior/
Opisthorchiasis risk groups
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ความสําคัญของปญหา/บทนํา
โรคพยาธิ ใบไม ตั บ ชนิ ด Opisthorchis
viverrini เปนโรคที่สามารถติดเชื้อซ้ําบอยๆได และ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งทอน้ําดี พบ
ได ในประเทศแถบเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ย งใต ซึ่ ง
ประเทศไทยก็พบการระบาดของโรคพยาธิใบไมตับ
สูงมาก อุบัติการณ โดยเฉพาะภาคตะวันออก เฉียง
เหนื อของไทย และในบริ เวณลุ มแม น้ํ าโขงและใน
ภาคเหนือ คาดวามีผูที่ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ที่อาศัย
อยู ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ประมาณ 1.5 ถึ ง 2
ลานคน และผูเสียชีวิตดวยโรคมะเร็งทอน้ําดีถึงปละ
28,000 ราย เฉลี่ยมีคนเสียชีวิตวันละ 76 ราย หรือ
ชั่วโมงละ 3 ราย1 ขอมูลอัตราการเสียชีวิตดวยมะเร็ง
ตั บและมะเร็ งท อน้ํ าดี สู งสุ ด 10 จั งหวั ด ได แก
สกลนคร แพร ร อยเอ็ ด หนองบั วลํ าภู กาฬสิ นธุ
อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม
และยโสธร ตามลําดับ2 จังหวัดรอยเอ็ดพบจํานวน
ผูปวยโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งทอน้ําดีเปนอันดับ
ต นๆของประเทศไทย ในป พ.ศ.2554 พบผู ป วย
จํานวน 1,087 ราย และป พ.ศ.2555 พบผูเสียชีวิต
จากโรคมะเร็งตับ จํานวน 773 ราย ซึ่งมีอัตราการ
เสียชีวิตดวยมะเร็งตับและมะเร็งทอน้ําดีสูงที่สุด ซึ่ง
ในป 2555 จังหวัดรอยเอ็ดไดประกาศยุทธศาสตร
“กํ าจั ดพยาธิ ใบไม ตั บลดมะเร็ งท อน้ํ าดี วาระคน
อีสาน” เพื่อให "คนรอยเอ็ดกินแตปลาสุก ปลอดโรค
พยาธิใบไมตับ พนภัยมะเร็งทอน้ําดี "และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวขึ้นตอไป3 จากรายงานตรวจ
คั ด กร องพย า ธิ ใบไ ม ตั บ จั งห วั ด ร อยเ อ็ ด
ป พ.ศ. 2559 พบอัตราการตรวจพบไขพยาธิสูงสุดที่
อําเภอเสลภูมิ คิดเปนรอยละ 9.4 จากผลการคัด
กรองโรคพยาธิ ใบไมตับดวยวาจา และตรวจหาไข
พยาธิใบไมตับดวยวิธี Kato thick smear ในอําเภอ
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เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด4 ซึ่งพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ ไม เหมาะสมซึ่ งเป นสาเหตุ ของโรคพยาธิ
ใบไมตั บ และถ าติ ดเชื้อซ้ําบ อยๆ ก็จะนํ าไปสู การ
เปนโรคมะเร็งทอน้ําดี ซึ่ งวิธีการปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับที่ไดผลดีที่สุด คือการกินปลาที่ปรุงสุกดวย
ความรอนและควรตรวจหาไขหนอนพยาธิในอุจจาระ
อย างน อยป ล ะ 1 ครั้ ง ซึ่ งเป นการป องกั นการ
นําไปสูการเปนโรคมะเร็งทอน้ําดีในอนาคต
การใชสื่อประกอบการใหความรูจะทําให
มีความรูและความเขาใจมากขึ้น นําไปสูการปฏิบัติ
ด า นสุ ข ภาพตามที่ ดี โดยการใช สื่ อมี ค วาม
หลากหลายรูปแบบรวมทั้งการใชสื่อประสมประเภท
วี ซี ดี /ดี วี ดี ที่ ส ามารถทํ า ให ข อ มู ล ข า วสารด า น
สุขภาพเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากขึ้น5 อยางไรก็
ดี การใช สื่ อหนั งสั้ นมาประกอบการสอนถื อเป น
เทคนิ คการสอนแบบใหม เป นวิ ธี การที่ มุ งช วยให
ผูเรียนเห็นภาพทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมาและ
จดจําไดนาน หนังสั้นจะการเลาเรื่องดวยภาพและ
เสียงที่มีประเด็นเดียวสั้น ๆ แตไดใจความ มีความยาว
ตั้งแต 1–30 นาที มีรูปเเบบหรือสไตลหลากหลาย โดย
องคประกอบที่สําคัญที่ขาดไมไดคือ ตัวละคร สถานที่
และเวลา6
จากแนวคิดหลักของแบบแผนความเชื่ อ
ดานสุขภาพ (Health Belief Model) มีแนวคิดวา
การที่บุคคลมีการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเกิด
โรคโดยทราบวาโรคนั้นมีความรุนแรงและการรับรู
ประโยชน แ ละอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ตั ว ก็ จ ะมี
พฤติ กรรมการป องกั นโรคและการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและสงผลใหมีสุขภาพที่ดี
มากยิ่ งขึ้น7 และแรงสนั บสนุ นทางสังคม (Social
Support) เปนปฏิกิริยาสัมพันธระหวางบุคคลหาก
บุ คคลได รั บการสนั บสนุ นให ความช วยเหลื อด าน
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ความรั กใคร ห วงใย ความไว วางใจ ด านการเงิ น
สิ่งของ แรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนการ
ให ข อมู ลป อนกลั บและข อมู ลเพื่ อการเรี ยนรู และ
ประเมิ นตนเองด วยวิ ธี ที่ ถู กต อง จะมี การ
เปลี่ ยนแปลงทั ศนคติ และการปฏิ บั ติ ตนในการ
ส งเสริ มสุ ขภาพที่ ถู กต อง8 ซึ่ งหากได นํ าแนวคิ ด
ทฤษฎีทั้งสองมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมของ
โปรแกรมสุขศึกษารวมกับการใชสื่อวีซีดีหนังสั้นใน
กิจกรรม จะสามารถทําใหผูเขารวมวิจัยที่เปนกลุม
เสี่ยงโรคพยาธิใบไมตับมีพฤติกรรมการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับที่ดีขึ้น ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจนํา
นวัตกรรมสื่อหนังสั้นมาประยุกตใชรวมกั บทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรค
พยาธิ ใบไม ตั บ ในประชาชนที่ เป นกลุ มเสี่ ยงโรค
พยาธิใบไมตับอายุ 40- 59 ป อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ดได
วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษา
รวมกับสื่อวีซีดีหนังสั้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การปองกันโรคพยาธิใบไมตับ ในกลุมเสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม ตั บอายุ 40- 59 ป อํ าเภอเสลภู มิ จั งหวั ด
รอยเอ็ด
สมมติฐานการวิจัย
ภายหลั งการทดลอง กลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ
โปรแกรมสุขศึกษามี คะแนนเฉลี่ยสูงกว ากอนการ
ทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบในดานตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
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2. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับ
3. การรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ
4. การรับรูประโยชนและอุปสรรคการปฏิบัติ
ตัวเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
5. การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
ระเบียบวิธีวิจัย
การผ านการพิ จารณาจริ ยธรรม:
โครงการวิ จัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัส HE 602080
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เปนการ
วิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research)
แบบสองกลุ ม วั ด ผลก อ นและหลั ง การทดลอง
ระยะเวลาที่ ใช ในการเก็ บข อมู ลวิ จั ย ตั้ งแต เดื อน
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประชากรและกลุมตัวอยาง: ประชากรใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุ 40-59 ป ในเขต
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนโรคพยาธิใบไมตับ โดยใช
แบบคัดกรองดวยวาจา (Verbal screening) กําหนด
ขนาดตัวอยางทั้งหมด 80 คน แบงเปนกลุมทดลอง
40 คน กลุมเปรียบเทียบ 40 คน โดยคํานวณจาก
ขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยางเพื่ อเปรี ยบเทียบค าเฉลี่ยประชากร
สองกลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยมีการคํานวณปรับ
เพิ่มขนาดตัวอยางที่ปองกันการสูญหายรอยละ 2 9
การสุ มตัวอยาง: เปนการสุ มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Sampling) โดยการสุมอยาง
งายโดยการจับฉลากเลือกอําเภอ เลือกตําบลที่มี
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คุณลักษณะตามเกณฑที่กําหนด โดยเกณฑที่ใช คือ
เปนพื้ นที่ตํ าบลที่มีรายงานการตรวจคัดกรองดวย
วาจา (Verbal screening) เพื่อประเมินความเสี่ยงตอ
การเปนโรคพยาธิใบไมตับ ตามเกณฑของกระทรวง
สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแกนอัตราความชุก
สู ง ใกล เ คี ย งกั น สภาพเศรษฐกิ จ ลั ก ษณะทาง
ภู มิ ศาสตร ที่ เหมื อนกั น และมี ระยะทางห างกั น
มากกวา 20 กิโลเมตร ได 2 ตําบล จากนั้นสุมอยาง
งาย โดยวิธีการจับฉลาก ไดกลุมทดลอง 40 คน คือ
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด และ
กลุมเปรียบเทียบ 40 คน ตําบลนาเมือง อําเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
เกณฑการคัดเลือกตัวอยาง
เกณฑ ใ นการคั ด เลื อกตั วอย า งเข า
(Inclusion Criteria) ดังนี้ เปนกลุมเสี่ยงโรคพยาธิ
ใบไม ตั บ ที่ มี อ ายุ 40-59 ป ที่ ไ ด รั บ การตรวจ
คัดกรองด วยวาจา เพื่ อประเมินความเสี่ ยงต อการ
เปนโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ตามเกณฑ
ของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนผูที่สามารถเขารวมโครงการไดตลอดเสร็จสิ้ น
โครงการ และเปนผูอานออกเขียนได ไมทุพพลภาพ
หรือพิการ
เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กตั ว อย า งออก
ไดแก มีโรคประจําตัวและโรคติดตอรายแรง เชน
โรคมะเร็งระยะสุดทาย โรคหัวใจ โรคหอบหืด เปนตน
และเปนผูบกพรองทางสติปญญาและรางกาย เชน
หูหนวก ตาบอด สติไมดี เปนตน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการทดลอง คื อ
เครื่องมือที่ผูวิจัยทําขึ้น ไดแก สื่อหนังสั้นเกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไมตับ บันทึกพฤติกรรมการกินอาหารใน
แตละวัน และเอกสารแผนพับ
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2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามที่ ประกอบดวย สวนที่ 1 ลักษณะ
สวนบุคคล สวนที่ 2 ความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับ
สวนที่ 3 การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิ
ใบไมตับสวนที่ 4 การรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิ
ใบไมตับ สวนที่ 5 การรับรูประโยชนและอุปสรรค
การปฏิบัติ ตัวปองกันโรคพยาธิ และสวนที่ 6 การ
ปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ป อ งกั น โรคพยาธิ ใ บไม ตั บ การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ พบค าความเที่ ย ง
(Reliability) ความรูเทากับ 0.72 การรับรูโอกาส
เสี่ยง ฯ เทากับ 0.75 การรับรูความรุนแรงฯเทากับ
0.75 การรับรูประโยชนและอุปสรรค เทากับ 0.79
และการปฏิบัติเทากับ 0.76
ขั้นตอนดําเนินการทดลอง
สั ป ดาห ที่ 1 จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู แ ก
กลุมทดลองเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับใหถูกตอง
โดยใชวิธีการใหความรู โดยบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint เกี่ยวกับสาเหตุอาการภาวะแทรก
ซอน รวมถึงวิธีการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ แจก
คูมือจดบันทึกพฤติกรรมการกินอาหารในแตละ
วัน และชมสื่อหนังสั้นเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
สัปดาหที่ 3 จัดการบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน
และเอกสารแผนพับ และประชุมกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเลาประสบการณที่เคยพบเจอ
เพื่อสรางการรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับ
และชมสื่ อ หนั ง สั้ น เกี่ ย วกั บ โรคพยาธิ ใ บไม ตั บ
สัปดาหที่ 5 จัดการบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน
และเอกสารแผนพับ และประชุมกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเลาประสบการณที่เคยพบเจอ
เพื่อสรางการรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ
และชมสื่ อ หนั ง สั้ น เกี่ ย วกั บ โรคพยาธิ ใ บไม ตั บ
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สัปดาหที่ 7 จัดการอภิปรายกลุมเพื่อสรางการรับรู
ความสามารถในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ เพื่อ
สร างการรั บรูประโยชน และอุ ปสรรคการปฏิ บั ติ ตั ว
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และชมสื่อหนังสั้นเกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไมตับ สัปดาหที่ 9 จัดการอภิปรายกลุมใน
การปฏิบัติตนในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ มีการ
สาธิตการปรุงและประกอบอาหารจากปลาน้ําจืดเกร็ด
ขาวใหสุก เพื่อสรางการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ และชมสื่อหนังสั้นเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
สั ปดาห ที่ 11 จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนองค ความรู
ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ การ
รับรูโอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูความ
รุนแรงของโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูประโยชนและ
อุปสรรคการปฏิบัติตัวปองกันโรคพยาธิใบไมตับและ
การปฏิบัติตนที่ถูกตองเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และชมสื่ อหนั งสั้ นเกี่ ยวกั บโรคพยาธิ ใบไม ตั บ และ
สัปดาหที่ 12 ประเมินผลหลังดําเนินงาน
นอกจากนี้ ผู วิ จั ยยั งซั กถามป ญหาการ
ดําเนิ นงานวิจั ยและจั ดกิ จกรรมแก กลุมทดลองโดย
ผูวิจัยใหรางวัลแกผูที่เขียนคูมือจดบันทึกพฤติกรรม
การกินอาหารในแตละวันและเปนอาหารที่ปราศจาก
เชื้ อพยาธิ ใบไม ตั บ พร อมคื นข อมู ลข าวสารให แก
ผูเขารวมวิจัย และสัปดาหที่ 2, 4, 6, 8, 10 จัดกิจกรรม
สุขศึกษาโดยการประยุกตใชแนวคิดแรงสนับสนุนทาง
สังคม โดยผูวิจัยและเจาหนาที่สาธารณสุขออกเยี่ยม
บานเพื่อติดตามและใหกําลังใจในการปฏิบัติตัว
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ระหว า งเดื อ น
เมษายน–กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 17.0 กําหนด
ความมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยใช

วารสารสุขศึกษา

สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบด ว ย ค า เฉลี่ ย ส ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
ประกอบดวย Paired t-test, Independent t-test
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชอาสาสมัครจํานวนทัง้ สิ้น
80 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 40 คน และกลุม
เปรียบเทียบจํานวน 40 คน โดยเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยตัวแปรระหวางกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบกอนและหลังการทดลอง ดังตารางที่ 1
และตารางที่ 2
อภิปรายผล
1. ความรู เรื่ องโรคพยาธิ ใบไม ตั บจากผล
การศึกษาพบวา ภายหลังการทดลองของกลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยคะแนนความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับสูงกวา
กอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <0.05)
และภายหลั งการทดลองของกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับโรค
พยาธิใบไมตับของกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p<0.05) ซึ่ งผลของการ
เปลี่ยนแปลงเกิดจากไดรับกิจกรรมที่ทางผูวิจัยจัดทํา
ขึ้น โดยใชวิ ธีการให ความรู โดยบรรยาย แจกคูมื อจด
บันทึกพฤติกรรมการกินอาหารในแตละวัน ออกเยี่ยม
บานโดยผู วิจั ยและให ชมสื่อวี ซีดี หนั งสั้ นจึ งส งผลให
กลุ มทดลองมี ความรู สู งขึ้ น โดยเป นไปตามแนวคิ ด
เกี่ยวกับประสบการณการเรียนรูของ Dale10 ไดอธิบาย
ถึงประสบการณการเรียนรูและการใชสื่อ จากการอาน
การฟ ง การมองเห็น และการไดยิน จะทําใหเกิ ดการ
เรี ยนรู และได สั มผั สด วยตนเองจากประสาทสั มผั ส
ทั้งหา จะทําใหมีการรับรูและการเรียนรูเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง
กอนทดลอง
(n = 40)
SD
x
6.95 2.08

หลังทดลอง
(n = 40)
SD
x
8.72 1.33

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
พยาธิใบไมตับ

40.07

2.08

49.80

1.33

9.73

การรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิ
ใบไมตับ

37.55

2.11

44.0

2.85

6.45

การรับรูประโยชนและอุปสรรคการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตบั
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ

46.10

3.02

52.60

2.72

6.50

41.65

4.01

59.40

8.57

17.75

ตัวแปร
ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ

Mean
Difference
1.77

95 % CI

t

p

1.02 ถึง
2.52
8.47 ถึง
10.97

1.77

< 0.05

15.73

< 0.05

5.28 ถึง
7.61

11.51

< 0.05

5.23 ถึง
7.76
14.41 ถึง
21.08

10.37

< 0.05

10.75

< 0.05

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ตัวแปร

กลุมทดลอง
(n = 40)

กลุมปรียบเทียบ
(n = 40)

Mean
Difference

95 % CI

t

p

1.10 ถึง
2.29
8.44 ถึง
10.75

5.65

<0.05

16.48

<0.05

x
8.72

SD
1.33

x
7.02

SD
1.34

การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
พยาธิใบไมตับ

49.80

2.16

40.20

2.98

9.60

การรับรูความรุนแรงของโรคพยาธิ
ใบไมตับ

44.0

2.85

37.40

2.32

6.60

5.44 ถึง
7.75

11.32

<0.05

การรั บรู ประโยชน และอุ ปสรรคการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ

52.60

2.72

46.57

1.66

6.02

5.02 ถึง
7.02

11.93

<0.05

การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิ
ใบไมตับ

59.40

8.57

41.35

6.10

18.05

14.73 ถึง
21.36

10.84

<0.05

ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ

1.70
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2. เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรู
โอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับ
จากผลการศึ ก ษาพบว า ภายหลั งการ
ทดลองของกลุ มทดลองมี คาเฉลี่ยคะแนนการรับรู
โอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับสูงกวากอนการ
ทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ภายหลังการทดลองพบวา คาเฉลี่ยคะแนนการรับรู
โอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไมตับของกลุมทดลองสูง
กว ากลุ มเปรี ยบเที ยบ อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
(p<0.05) ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากไดรับ
กิจกรรมที่ทางผูวิจัยจัดทําขึ้น โดยการประยุกตใช
ทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพและการสนับสนุนทาง
สังคม โดยการบรรยายและประชุมกลุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและเลาประสบการณที่เคยพบเจอและ
ชมสื่อวีซีดีหนังสั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สาธิต เสติ11 ไดศึกษาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ปองกันโรคพยาธิใบไมในตับระหวางการประยุกตใช
แบบแผนความเชื่ อด านสุ ขภาพร วมกั บการมี ส วน
ร วมและคู มื อ ในกลุ มเสี่ ยงโรคมะเร็ งตั บ อํ าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดกลาวไว ใหความรู
บรรยายและประชุมกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และเลาประสบการณ พบวา ภายหลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยดานการรับรูโอกาสเสี่ยง
ของโรคพยาธิใบไมตับ สูงกวากอนการทดลอง ของ
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรู
ความรุนแรงเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม
จากผลการศึ ก ษาพบว า ภายหลั งการ
ทดลองของกลุ มทดลองมี คาเฉลี่ยคะแนนการรับรู
ความรุนแรงเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมสูงกวากอนการ
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ทดลองอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p<0.05) และ
ภายหลั ง การทดลองของกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบพบวา คาเฉลี่ยคะแนนการรับรูความ
รุนแรงโรคพยาธิใบไมของกลุมทดลองมีสูงกวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ง
ผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากไดรับกิจกรรมที่ทาง
ผูวิจัยจัดทําขึ้น โดยการประยุกตใชทฤษฎีความเชื่อ
ดานสุขภาพและการสนับสนุนทางสั งคม โดยการ
บรรยายประกอบสื่อวี ดี ทัศน และเอกสารแผ นพั บ
ประชุ ม กลุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และเล า
ประสบการณที่เคยพบเจอ และชมสื่อวีซีดีหนังสั้น
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพลอยไพลิน ทับทิม12
ได ศึ ก ษาผลของโปรแกรมสุ ข ศึ ก ษาโดยการ
ประยุกตใชทฤษฎี แบบแผนความเชื่อด านสุขภาพ
ร วมกั บการสนั บสนุ นทางสั งคม เพื่ อป องกั นโรค
พยาธิ ใบไม ตับ ในหมู บ านแหงหนึ่ง ตํ าบลมหาชั ย
อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ไดกล าวไว เป น
การบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศนและเอกสารแผนพับ
และประชุมกลุ มแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นและเล า
ประสบการณ ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลอง
กลุมทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยของด านการรั บรูความ
รุนแรงของการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ สูงกวากอน
การทดลอง และสู งกว ากลุ มเปรี ยบเที ยบอย างมี
นัยสําคัญทางมีสถิติ (p<0.001)
4. เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรู
ประโยชนและอุปสรรคการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
พยาธิใบไมตับ
จากผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง
ของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูประโยชนและ
อุปสรรคการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับสูง
กว าก อนการทดลอง อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
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(p<0.05) และภายหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและ
กลุ มเปรี ยบเที ยบ พบว า ค าเฉลี่ ยคะแนนการรั บรู
ประโยชนและอุปสรรคการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
พยาธิ ใบไม ตั บ ของกลุ มทดลองมี ค าสู งกว ากลุ ม
เปรี ยบเที ยบอย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p<0.05)
ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากไดรับกิจกรรมที่ทาง
ผูวิจั ยจั ดทํ าขึ้ น โดยการประยุกตใช ทฤษฎี ความเชื่ อ
ด านสุ ขภาพและการสนั บสนุ นทางสั งคม โดยการ
อภิ ปรายกลุ มเพื่ อสร างการรั บรู ความสามารถในการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ เพื่อสรางการรับรูประโยชน
และอุปสรรคการปฏิบัติตัวปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
และชมสื่อวีซีดีหนังสั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ศิวัชญ ทองนาเมือง13 ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ด านสุ ขภาพร วมกั บแรงสนั บสนุ นทางสั งคม ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมในตับ
และมะเร็ งท อน้ํ าดี ในนั กเรี ยนประถมศึ กษา อํ าเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด กลาวไววา มีการบรรยายพรอม
ใหอภิปรายกลุมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ ผลการวิจัย
พบวาหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
ดานการรับรูประโยชนและรับรูอุปสรรคของการปองกัน
โรคโรคพยาธิใบไมในตับและโรคมะเร็งทอน้ําดี สูงกวา
กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรี ยบเที ยบอยางมี
นัยสําคัญทางมีสถิติ (p<0.001)
5. เปรียบเทียบความแตกต างของการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับ
จากผลการศึ ก ษาพบว า ภายหลั งการ
ทดลองของกลุมทดลองมีพบวา คาเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ภายหลั ง การทดลองของกลุ ม ทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ พบวา คาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตน
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เพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับของกลุมทดลองสูงกวา
กลุ ม เปรี ย บเที ย บอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) ซึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากไดรับ
กิจกรรมที่ทางผูวิจัยจัดทําขึ้น โดยการประยุกตใช
ทฤษฎีความเชื่อดานสุขภาพและการสนับสนุนทาง
สังคม โดยการอภิปรายกลุมในการปฏิบัติตนในการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับ มีการสาธิตการปรุงและ
ประกอบอาหารจากปลาน้ําจืดเกร็ดขาวใหสุก เพื่อ
สร างการปฏิบั ติ ตนเพื่ อป องกันโรคพยาธิ ใบไม ตั บ
และชมสื่อหนั งสั้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ศุภกนก หันทยุง14 ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรม
สุขศึกษาเพื่อการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับ โดยประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพ ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรค
และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม กลาวไววา มีการ
อภิ ปรายกลุ มในการปฏิ บั ติ ตนในการป องกั นโรค
พยาธิ ใบไม ตั บ มี การสาธิ ตการปรุ งและประกอบ
อาหารจากปลาน้ําจืด ผลการศึกษาพบวาภายหลัง
การเขารวม ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลองกลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับสูงกวากอนการทดลอง ของกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05)
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย
สื่ อหนั งสั้ น สามารถทํ าให ประชาชนมี
พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เพราะหนั ง สั้ น ในการวิ จั ย นี้ มี
ภาพเคลื่อนไหวและและเสียงเลาเรื่องราววิถีชีวิตของ
คนในชุมชน ซึ่งสะทอนการกินปลาดิบแบบดั้งเดิม
และมีบทสงทายสรุปความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม
ตับ เป นสื่ อที่ มีเนื้อหากระชับ สามารถโนมนาวใจ
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สามารถสรางแรงจูงใจในการมีพฤติกรรมการปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับ ทําใหเพลิดเพลิน เลาเรื่องถึงวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน และการเห็นและรับรูปญหา
ความรุนแรงของการเกิดโรครวมไปถึงการปองกันและ
รักษาใหแกประชาชนที่ไดรับชมหนังสั้น
การศึกษาการวิจัยครั้งตอไป
1. ค ว ร ท ด ล อง นํ า สื่ อห นั ง สั้ น ไ ป
ประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกัน
โรคพยาธิใบไมตับกับกลุมเปาหมายอื่นๆ เชน กลุม
นั กเรี ยน กลุ มผู ป วยโรคพยาธิ ใบไม ตั บ กลุ มผู นํ า
ชุมชนและอาสาสมั ครสาธารณสุขประจําหมู บ าน
เปนตน
2. ควรใชแนวคิด Empowerment หรือ
การวิจัย Participatory action research และ
แนวคิด Social mobilization มาประยุกตใชในการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ มี ประสิ ทธิ ผลและยั่ งยื น
ตอไป
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