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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

โปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนช้ัน

ประถมศกึษา โรงเรยีนบ้านหนองหอย อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่าง 

คอืเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - 6 จ�านวน 95 คน โดยกลุม่ตวัอย่างได้รบักจิกรรมการให้สขุศกึษา ประกอบด้วย 

การบรรยายให้ความรู ้แผ่นพับ และคูม่อืการให้สขุศกึษา น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู 

วเิคราะห์ด้วยสถติ ิร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เปรยีบเทยีบความแตกต่างความรู ้การรบัรูค้วามรนุแรงของ

โรค การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค  ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองตนเอง  ความคาดหวังใน

ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้สถิติ pair sample t-test 

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

  ผลการศึกษา พบว่าภายหลังการให้สุขศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนของความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้

ในความรนุแรงของโรคพยาธใิบไม้ตบั การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ

ของการตอบสนองตนเอง ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองในการป้องกนัโรค และพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

พยาธใิบไม้ตบั มากกว่าก่อนการให้สขุศกึษา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p-value <0.001) ซึง่รปูแบบการศกึษานีส้ามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ 

ค�ำส�ำคัญ: โรคพยาธิใบไม้ตับ พฤติกรรมการป้องกันโรค ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค

Abstract

  This Quasi – Experimental Research, aimed to investigate the effects of applying protection motivation 

theory in term of disease prevention behaviors liver fluke. This study was conducted in Ban Nong Hoi school, 

Muang district, Sakon Nakhon province. Total of 95 persons who were gathered by using questionnaire were 

enrolled in this study. The data was analyzed by using percentage, mean, standard deviation and median. The pair 

sample t-test was used to compare the difference of the knowledge, the perceived severity, the perceived 
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susceptibility, the response efficacy, the efficacy expectation and health promotion and disease prevention behaviors 

liver fluke between the with and without intervene group, Sig level at 0.05.   

    The result showed that the group who receive the programmed had higher level of mean score of knowledge, 

the perceived severity, the perceived susceptibility, the response efficacy, the efficacy expectation and health 

promotion, disease prevention behaviors liver fluke than the control group at level of significance 0.001. 

This program can be applied to the other school and need more further investigation and validation.

Keywords: liver fluke, protection behavioral, protection motivation theory

บทน�ำ

  ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน ท�าให้มีโรค

ที่เกิดจากปรสิตหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรค

พยาธิล�าไส้ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า 

พยาธิใบไม้ตับ และพยาธิตัวกลม เป็นต้น ถึงแม้ว่ามีการ

ควบคุมโรคพยาธิล�าไส้มาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังคงมีการ

ระบาดเรื่อยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางพ้ืนที่ของ

ประเทศที่มีความชุกชุมของโรคพยาธิล�าไส้ในอัตราที่สูง 

โดยจากการศกึษาพบว่ามปีระชาชนตดิโรคพยาธลิ�าไส้ใน

อัตราร้อยละ 77.50(1) จากการรายงานส�ารวจโรคหนอน

พยาธทิัว่ประเทศ โดยการตรวจอจุจาระพบพยาธใิบไม้ตบั

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย เลย และ

หนองบัวล�าภู พบอัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ร้อยละ 9.40 7.70 16.20 15.60 20.80 21.20 และ 

13.00 ตามล�าดับ(2)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราความชุกของ

จังหวัดหนองบัวล�าภูยังสูงกว่าเป้าหมายการควบคุมโรค

พยาธใิบไม้ตบัในแผนพฒันาสาธารณสขุ ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 

2545-2549) คือร้อยละ 5 จากการรายงานอัตราป่วย

โรคพยาธิใบไม้ตับ 10 อันดับแรกของประเทศระหว่างปี 

2546 ถึง 2549 พบว่าในปี 2548 จังหวัดหนองบัวล�าภู

มีอัตราการป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ 0.20 ต่อแสน

ประชากร(3)   

  สถานการณ์โรคหนอนพยาธิในประเทศไทย การ

ศึกษาระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับสถานการณ์

โรคล่าสุดในปี 2552 พบว่าอัตราความชุกของโรคพยาธิ

ใบไม้ตับทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.70 การกระจาย

ของโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

อัตราความชุกสูงกว่าภาคอ่ืนคือร้อยละ 18.70 ภาค

เหนือร้อยละ 10.00 เมื่อพิจารณาในระดับหมู่บ้านพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าอัตราความชุกของโรค

พยาธิใบไม้ตับสูงที่สุดถึงร้อยละ 85.20 ในขณะที่อัตรา

ความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับหมู่บ้านพื้นที่

ภาคเหนือตรวจพบสูงที่สุดร้อยละ 45.60 ดังน้ันจงึกล่าว

ได้ว ่าความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยยังเป็นปัญหาอยู ่

มาก  และเป็นหลักฐานทางระบาดวิทยาโดยการรายงาน

ที่แสดงให้เห็นในปัจจุบันที่บ่งช้ีว่า โรคพยาธิใบไม้ตับยัง

คงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกระดับ(4)  

  จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัได้เหน็ถงึความส�าคญัต่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ น�าไปสู่การ

พัฒนาสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้านหนองหอย อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

เพือ่ให้โรงเรยีนได้น�าไปปรบัใช้ในการป้องกนัโรคเพือ่ให้

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี 

แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค (Protection Motivation 

Theory)(5)  ในนักเรียน ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปร 4 องค์

ประกอบ คือ การรับรู ้ในความรุนแรงของโรค การ 

รับรู ้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค ความคาดหวังใน

ประสิทธิภาพของการตอบสนองตนเอง และความ 

คาดหวังในความสามารถของตนเอง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 วัตถุประสงค์ทั่วไป

  เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการประยกุต์ใช้ทฤษฎี

แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียน
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บ้านหนองหอย อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  วัตถุประสงค์เฉพำะ

  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการป้องกัน

โรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังการทดลอง 

  1) ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 2) การรบัรูใ้นความรนุแรงของโรคพยาธใิบไม้ตบั

 3) การรับรู ้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ

 4) ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบ

สนองตนเอง

 5) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน

การป้องกันโรค

 6) พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

สมมติฐำนกำรวิจัย

 ภายหลังการด�าเนินการมีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ก่อนการด�าเนินการของการศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน

โรค ในเรื่อง

 1) ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ 

 2) การรบัรูใ้นความรนุแรงของโรคพยาธใิบไม้ตบั

 3) การรับรู ้โอกาสเส่ียงของการเกิดโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ

 4) ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบ

สนองตนเอง

 5) ความคาดหวังในความสามารถของตนเองใน

การป้องกันโรค     

 6) พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

ขอบเขตของกำรวิจัย

  การศกึษาครัง้นีศ้กึษาเกีย่วกบัความรู ้ความเข้าใจ

ในพฤติกรรมการป ้องกันโรคพยาธิใบไม ้ตับโดย 

ประยกุต์ใช้ทฤษฎีแรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรคในนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองหอย อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2559 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้จากการ

ศกึษา ได้แก่ คูม่อืการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั สือ่วดีโีอ 

และกิจกรรมการให้สุขศึกษา ประกอบด้วย  

  กิจกรรมที่ 1 “ความรู้ ป้องกัน รักตัวเอง” 

 กิจกรรมที่ 2 “รู้ไว้...จะได้ไม่เสี่ยง”

 กิจกรรมที่ 3 “กินสุก ไม่กินดิบ” 

 กิจกรรมที่ 4 “เวทีแสดงความคิดเห็น”

วิธีกำรวิจัย

 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 

Research) มีรูปแบบโดยใช้การส�ารวจและกิจกรรมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรค

พยาธใิบไม้ตบัโดยประยกุต์ใช้ทฤษฎแีรงจงูใจเพือ่ป้องกนั

โรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ท�าการวิจัย 

ในพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหอย อ�าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 1. ประชำกร

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองหอย อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร จ�านวน 130 คน

  2. กลุ่มตัวอย่ำง

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวน 95 

คนคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ก�าลังศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนอง

หอย อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยการก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้สูตร Krejcie 

and Morgan(6) เพื่อประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร 

โดยใช้สูตรการค�านวณดังนี้
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สูตร n =

 NZ2

a/2
σ2

    e2(N-1)+Z2

a/2
σ2   

 เมื่อ n = จ�านวนขนาดตัวอย่าง

  N = 130 คน

  Z
a/2

 = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95 %  (Z
a/2

หรือ Z
0.025 

= 1.96)

  e =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

ได้ที่ยอมให้เกิดขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนด

ให้ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยที่ศึกษาจากกลุ ่ม

ตัวอย่างแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 0.05

  σ = ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ได้จาก

พฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.04(7)  

ค�านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยการแทนค่าในสูตร ดังนี้

       

 n =
 (130)(1.96)(0.04)

   (0.052)(130-1)+(1.96)(0.04)

 

 n = 94.617 ≈ 95 คน

 ดังนั้น จากการแทนค่าในสูตรเมื่อกลุ่มเป้าหมาย

อายุ 10 ปีขึ้นไป บ้านหนองหอย ต�าบลเชียงเครือ อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัสกลนคร จ�านวนทัง้หมด 130 คน จะได้กลุม่

ตัวอย่างเท่ากับ 94.61 คน จึงได้ปรับเป็นจ�านวนเต็มให้

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 95 คน

 3. วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง

 จากการค�านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยการแทนค่าใน

สูตร ได้จ�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 95 คน ใน

จ�านวนกลุม่ตวัอย่างนี ้จะท�าการสุม่เลอืกกลุม่ตวัอย่าง โดย

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. การสุ ่มตัวอย ่างแบบช้ันภูมิ  (Stratified 

sampling) โดยจะมีการแบ่งประชากรออกเป็นส่วนๆ 

เรียกชั้นภูมิ (Strata) แต่ละชั้นภูมิมีความแตกต่างกัน ชั้น

ภูมิเดียวกันมีความเหมือนกัน และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

หรือแบบมีระบบจากแต่ละชั้นภูมิ

 2. การเลือกตัวอย่างสุ ่มแบบง่าย (Simple 

Random sampling) ในการสุ่มตัวอย่างได้ท�าการเลือกใช้

การจับสลากในการสุ่มตัวอย่างในครั้งนี้

ตำรำงที่ 1 จ�านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองหอย ต�าบลเชียงเครือ อ�าเภอเมือง

 จังหวัดสกลนคร จ�าแนกตามระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา เพศ จ�านวนนักเรียน จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง รวม

ป. 4
ชาย 21 15

31
หญิง 23 16

ป. 5
ชาย 30 22

32
หญิง 14 10

ป. 6
ชาย 25 18

32
หญิง 17 14

รวม  130 95 95
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นเองและได้ผ่าน 

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ โดยแบ่งออกเป็น 

7 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย เพศ 

อายุ น�้าหนัก ส่วนสูง ระดับการศึกษา อาชีพผู้ปกครอง 

รายได้ผู้ปกครอง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือก

ตอบ (check list) และเติมค�าลงในช่องว่าง จ�านวน 6 ข้อ

 ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบค�าถาม มีตัวเลือกให้

ตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 

คะแนนเตม็ทัง้หมด 10 คะแนนโดยให้เลอืกตอบเพยีงข้อ

เดียว การแบ่งคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ มีจ�านวน 10 ข้อ

 ส่วนที่ 3 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรค 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า 

(Rating Scale) มีมาตรในการประเมิน 3 หน่วย ให้เลือก

ตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่งประโยค จาก “เห็นด้วย” ถึง 

“ไม่เห็นด้วย”  จ�านวน 10 ข้อ

 ส่วนที ่4  แบบวดัการรบัรูโ้อกาสเสีย่งของการเกดิ

โรค ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวดัประเมนิ

ค่า (Rating Scale) มีมาตรในการประเมิน 3 หน่วย ให้

เลือกตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่งประโยค จาก “เห็นด้วย” 

ถึง “ไม่เห็นด้วย” จ�านวน 10 ข้อ

 ส่วนที่ 5 แบบวัดความคาดหวังในประสิทธิภาพ

ของตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด

ประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรในการประเมิน 3 

หน่วย ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่งประโยค จาก 

“เห็นด้วย” ถึง “ไม่เห็นด้วย” จ�านวน 5 ข้อ

 ส่วนที่ 6 แบบวัดความคาดหวังในความสามารถ

ของตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด

ประเมินค่า (Rating Scale) มีมาตรในการประเมิน 

3 หน่วย ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียวในหนึ่งประโยค 

จาก “เห็นด้วยมากที่สุด” ถึง “ไม่เห็นด้วย” จ�านวน 5 ข้อ

 ส่วนที่ 7 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรค 

ประกอบด้วยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ 

พฤตกิรรมการมีสขุลกัษณะส่วนตวัทีด่ ีและพฤตกิรรมการ

ขับถ่ายที่ถูกสุขลักษณะ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบมาตรวัดประเมินรวมค่า (Rating Scale) มีมาตรวัด

ในการประเมิน 3 หน่วยให้เลือกตอบเพียงค�าตอบเดียว

ในหนึ่งประโยค จาก “เป็นประจ�า” ถึง “ไม่เคย” จ�านวน 

8 ข้อ

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 ข้อมูลเชิงปริมำณ

  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

กรณีตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง 

วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ความถ่ี และร้อยละ ตัวแปรอายุ 

น�้าหนัก ส่วนสูง รายได้ของผู้ปกครอง วิเคราะห์ด้วยค่า

สถิติความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ความรู้เรื่องโรคพยาธิ

ใบไม้ตบั และพฤตกิรรมในการส่งเสรมิป้องกนัโรคพยาธิ

ใบไม้ตับวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 

วเิคราะห์การเปรยีบเทยีบความรูเ้กีย่วกบัโรคพยาธใิบไม้

ตับ การรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ความคาดหวัง

ในประสิทธิภาพของการตอบสนอง ความคาดหวังใน

ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรค และ

พฤติกรรมการป้องกันโรค ก่อนและหลังทดลอง โดยใช้

สถิติ pair sample t-test

ผลกำรศึกษำ

 1. ข้อมูลทั่วไป

 จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.90 และเพศหญิงคิดเป็น 

ร้อยละ 42.10 มอีาย ุ10 ปีมากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 48.40 

รองลงมาคอืกลุม่อาย ุ11 และ 12 ปีคดิเป็นร้อยละ 25.30 

และกลุ่มอายุ 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 1 มีค่าเฉลี่ย 10.75 

น�้าหนักของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 26.50-

32.80 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมาคือ 

น�้าหนักในช่วงระหว่าง 32.90-39.20 กิโลกรัม คิดเป็น

ร้อยละ 25.30 มีค่าเฉลี่ยของน�้าหนัก 31.92 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.82 ส่วนสูงของนักเรียนส่วนใหญ่

อยู่ในช่วงระหว่าง 121-130 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 
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33.70 รองลงมาคือในช่วงระหว่าง 131-140 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.30 มีค่าเฉลี่ยของส่วนสูง 135.46 และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.36 ระดับปีการศึกษาสูงสุดของนักเรียน คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 32.60 อาชีพหลักของผู้ปกครองของ

นักเรียน คือท�านา/เกษตรกร มีมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 65.30 รองลงมาคือรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 21 มีรายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือนในช่วงน้อยกว่า 3,000 บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมารายได้เฉลี่ยต่อเดือนในช่วงระหว่าง 

7,001-9,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.10 ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (n = 95)

ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

เพศ

  ชาย 55 57.90

      หญิง 40 42.10

อำยุ

      9 ปี 1 1.00

      10 ปี 46 48.40

      11 ปี 24 25.30

      12 ปี 24 25.30

ค่าเฉลี่ย = 10.75 ปี  S.D.= 0.85

น�้ำหนัก

      20.0 – 26.4 กิโลกรัม 22 23.30

      26.5 – 32.8 กิโลกรัม 35 36.70

      32.9 – 39.2 กิโลกรัม 24 25.30

      39.3 – 45.6 กิโลกรัม 6 6.30

      45.7 – 52.0 กิโลกรัม 8 8.40

ค่าเฉลี่ย = 31.92 กิโลกรัม  S.D. = 7.82

ส่วนสูง

      110 – 120 เซนติเมตร 8 8.40

      121 – 130 เซนติเมตร 32 33.70

      131 – 140 เซนติเมตร 24 25.30

      141 – 150 เซนติเมตร 20 21.00

      151 – 160 เซนติเมตร 11 11.60

           ค่าเฉลี่ย = 135.46 เซนติเมตร, S.D. = 11.36

ระดับกำรศึกษำ

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 31 32.60

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 32 33.70
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ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 32 33.70

อำชีพผู้ปกครอง

      ท�านา/เกษตรกร 62  65.30

      รับจ้าง 20 21.00

      ค้าขาย 8 8.40

      แม่บ้าน 3 3.20

      ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 2.10

รำยได้ผู้ปกครอง

     น้อยกว่า 3,000 บาท 34 35.80

     3,001 – 5,000 บาท 20 21.10

     5,001 – 7,000 บาท 14 14.70

     7,001 – 9,000 บาท 21 22.10

    มากกว่า 9,000 บาท 6 6.30

           ค่าเฉลี่ย = 5,152.63 บาท, S.D. = 2,652.77

 2. กำรเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคพยำธใิบไม้ตบัก่อนและหลงักำรด�ำเนนิกำร

ของนักเรียน  

  2.1 ควำมรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคพยำธใิบไม้ตับ ในนกัเรยีนช้ันประถมศกึษำปีท่ี 4-6 โรงเรยีน

บ้ำนหนองหอย  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

  ผลการศกึษาพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัด�าเนนิการคะแนนเฉลีย่ด้านความรูเ้กีย่วกบั

โรคพยาธิใบไม้ตับก่อนการด�าเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 หลังด�าเนินการมีค่า

คะแนนเฉลี่ย 9.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และพบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับ

โรคพยาธิใบไม้ตับ หลังด�าเนินการมากกว่า 4.68 คะแนน (95% CI : ก่อน 4.80 - 5.22 และหลัง 9.57 - 9.82) 

มีค่ามากกว่าก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังด�าเนินการ

ควำมรู้เกี่ยวกับโรค

พยำธิใบไม้ตับ

N x S.D. Mean Difference df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 5.01 1.03 4.68 94 4.80,5.22 <0.001

หลังให้ความรู้ 95 9.69 0.64 9.57,9.82

ตำรำงที่ 2 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (n = 95) (ต่อ)
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  2.2 กำรรับรู้ควำมรุนแรงของโรคพยำธิใบไม้ตับ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้ำนหนองหอย 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 ผลการศกึษา เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัด�าเนนิการ พบว่าคะแนนด้านการรบัรูค้วามรนุแรงของ

โรคพยาธใิบไม้ตบัก่อนการด�าเนนิการมค่ีาคะแนนเฉลีย่ 23.20 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.47 หลงัด�าเนนิการมค่ีา

คะแนนเฉลีย่ 28.41 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.13 และพบว่าค่าเฉลีย่ผลต่างของคะแนนระดบัการรบัรูค้วามรนุแรง

ของโรคพยาธใิบไม้ตบัหลงัด�าเนนิการมากกว่า 5.21 คะแนน (95% CI : ก่อน 22.70- 23.70 และหลงั 28.18- 28.64) 

มีค่ามากกว่าก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ก่อนและหลังด�าเนินการ

รับรู้ควำมรุนแรงเกี่ยว

กับโรคพยำธิใบไม้ตับ

N x S.D. Mean 

Difference

df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 23.20 2.47
5.21 94

22.70,23.70
<0.001

หลังให้ความรู้ 95 28.41 1.13 28.18,28.64

 

 2.3 กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคพยำธิใบไม้ตับ ในนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 โรงเรียน 

บ้ำนหนองหอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อนและหลังด�ำเนินกำร

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังด�าเนินการพบว่า คะแนนด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค

พยาธใิบไม้ตบั ก่อนการด�าเนนิการ มค่ีาคะแนนเฉลีย่ 23.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.16 หลงัด�าเนนิการมค่ีาคะแนน

เฉลี่ย 25.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.00 และพบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค

พยาธิใบไม้ตับหลังด�าเนินการมากกว่า 2.16 คะแนน (95% CI : ก่อน 22.86 - 23.75 และหลัง 25.27- 25.68) 

มีค่ามากกว่าก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังด�าเนินการ

รับรู้โอกำสเสี่ยง

เกี่ยวกับโรคพยำธิ

ใบไม้ตับ

N x S.D. Mean Difference df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 23.31 2.16
2.16 94

22.86,23.75
<0.001

หลังให้ความรู้ 95 25.47 2.00 25.27,25.68

 2.4 ควำมคำดหวงัในประสทิธภิำพของกำรตอบสนองตนเองต่อกำรป้องกนัโรคพยำธใิบไม้ตบั ในนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้ำนหนองหอย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อนและหลังด�ำเนินกำร

 ผลการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังด�าเนินการพบว่า คะแนนด้านความคาดหวังใน

ประสทิธภิาพของการตอบสนองตนเองต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั ก่อนการด�าเนนิการมค่ีาคะแนนเฉลีย่ 10.69 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 หลังด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และพบว่า 

ค่าเฉลีย่ผลต่างของคะแนนระดบัความคาดหวงัในประสทิธภิาพของการตอบสนองตนเองต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้
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ตับหลังด�าเนินการมากกว่า 3.80 คะแนน (95% CI : ก่อน 10.47- 10.92 และหลัง 14.37-14.62) มีค่ามากกว่า

ก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 6

ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบสนองตนเอง ก่อนและหลัง 

ด�าเนินการ

ควำมคำดหวังใน

ประสิทธิภำพของกำร

ตอบสนองตนเอง

N x S.D.
Mean 

Difference
df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 10.69 1.08
3.80 94

10.47,10.92
<0.001

หลังให้ความรู้ 95 14.49 0.62 14.37,14.62

 2.5 ควำมคำดหวังในควำมสำมำรถของตนเองต่อกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ ในนักเรียนชั้นประถม

ศึกษำปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้ำนหนองหอย  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ก่อนและหลังด�ำเนินกำร

  ผลการศกึษาพบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ด้านความคาดหวงัในความสามารถของตนเองต่อการป้องกนั

โรคพยาธใิบไม้ตบั ก่อนและหลงัด�าเนนิการพบว่า คะแนนด้านความคาดหวงัในความสามารถของตนเองก่อนการด�าเนิน

การมีค่าคะแนนเฉลี่ย 11.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.56 หลังด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.50 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.54 และพบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนระดับความคาดหวังในความสามารถของตนเองหลังด�าเนินการ

มากกว่า 3.32 คะแนน (95% CI : ก่อน 10.86 -11.50 และหลัง 14.39-14.62) มีค่ามากกว่าก่อนด�าเนินการอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 7

ตำรำงที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ก่อนและหลังด�าเนินการ

ควำมคำดหวังในควำม

สำมำรถของตนเอง
n x S.D. Mean Difference df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 11.18 1.56
3.32 94

10.86,11.50
<0.001

หลังให้ความรู้ 95 14.50 0.54 14.39,14.62

 2.6 พฤติกรรมกำรป้องกันโรคพยำธิใบไม้ตับ ในนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้ำนหนองหอย 

อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ก่อนและหลังด�ำเนินกำร

 ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลัง

ด�าเนินการพบว่า คะแนนก่อนการด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 15.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 หลังด�าเนินการมี

ค่าคะแนนเฉลี่ย 18.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.10 และพบว่าค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนด้านพฤติกรรมส่งเสริม 

สขุภาพหลงัด�าเนินการมากกว่า 2.93 คะแนน (95% CI : ก่อน 15.10 - 15.85 และหลงั 18.18 -18.62) มค่ีามากกว่า

ก่อนด�าเนินการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ดังตารางที่ 8
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ตำรำงที่ 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลังด�าเนินการ

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภำพ n x S.D. Mean Difference df 95% CI p-value

ก่อนให้ความรู้ 95 15.47 1.85
2.93 94

15.10,15.85
<0.001

หลังให้ความรู้ 95 18.40 1.10 18.18,18.62

สรุปและอภิปรำยผล

  1. ความรู ้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า 

คะแนนด้านความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนการ

ด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉล่ีย 5.01 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.03 หลังด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 9.69 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.64 ซึง่พบว่าแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ทั้งนี้เป็นไปตาม

สมมตฐิานข้อที ่1 คอื ภายหลงัการด�าเนนิการให้สขุศกึษา

สูงกว่าก่อนด�าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนและค่าของ

ความแตกต่างในเรื่องของความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของจุฬาภรณ์ โสตะ(8)  ได้ศึกษา

เรื่องประสิทธิผลของส่ือการสอนพฤติกรรมการป้องกัน

พยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อวีซีดี และคู ่มือในนักเรียน

ประถมศกึษา ผลการศกึษาพบว่า การเปรยีบเทยีบคะแนน

ความรู้เรื่องการป้องกันพยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการ

ทดลองในกลุม่ตวัอย่าง ความรูเ้รือ่งการป้องกนัโรคพยาธิ

ใบไม้ตับของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คู่มือและใช้วีซีดี หลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(p-value <0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของรุจิรา 

ดวงสงค์ และคณะ(9)  ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้การมี

ส่วนร่วมของชมุชนเพ่ือพฒันาพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

พยาธใิบไม้ตบัของประชาชน บ้านห้วยขีห้น ูต�าบลทุง่ชมพู 

อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า การ

เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความรู้เฉล่ียของโรค

พยาธิใบไม้ตับ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

ก่อนและหลงัการทดลอง เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เฉลี่ย พบว่าภายในกลุ่ม

ทดลอง หลงัการทดลองมคีะแนนความรูม้ากกว่าก่อนการ

ทดลอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001)

 2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ 

พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังด�าเนินการ มีคะแนน

ด้านการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคพยาธใิบไม้ตบั ก่อนการ

ด�าเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 23.20 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 2.47 หลงัด�าเนนิการมค่ีาคะแนนเฉลีย่ 28.41 

และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.13 ซึง่พบว่าแตกต่างอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ทั้งนี้เป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที ่2 คอื ภายหลงัการด�าเนินการให้สขุศึกษา

สูงกว่าก่อนด�าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนและค่าของ

ความแตกต่างในเรื่องของการรับรู้ความรุนแรงของโรค

พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิรา ดวง

สงค์ และคณะ(9)  ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้การมีส่วน

ร่วมของชุมชนเพือ่พฒันาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตับของประชาชน บ้านห้วยขี้หนู ต�าบลทุ่งชมพู 

อ�าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า 

การเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนการรับรู้ความ

รนุแรงของการเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบั โดยใช้การบรรยาย 

การฉายวีดีทัศน์ การอภิปรายกลุ ่ม การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และการจัดนิทรรศการ กลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง เมื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้

ความรนุแรงของการเป็นโรคพยาธใิบไม้ตบั ก่อนทดลอง

และหลงัทดลอง พบว่าคะแนนหลงัทดลองมคีะแนนเฉลีย่

มากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value 

<0.001) และสอดคล้องกบัของรชันวีรรณ  แก้วโพนเพก็(10)  

ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษา

โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงน�าไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง

ท่อน�้าดี ในเด็กประถมศึกษา ต�าบลทรายทอง อ�าเภอ

ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู ผลการศึกษาพบว่า 
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการ

รบัรูค้วามรนุแรงของโรคพยาธใิบไม้ตบัและโรคมะเรง็ท่อ

น�้าดีก่อนและหลังการทดลอง  พบว่าคะแนนความรู้หลัง

การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p-value < 0.001) โดยหลังการทดลองมีคะแนน

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.40 คะแนน

 3. การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคพยาธใิบไม้

ตบั พบว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัด�าเนนิการ มคีะแนน

ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ก่อนการด�าเนินการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 23.31 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 2.16 หลังด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉล่ีย 

25.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.00 ซึ่งพบว่าแตกต่าง

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p-value <0.001) ทัง้นีเ้ป็นไป

ตามสมมติฐานข้อที่ 3 คือ ภายหลังการด�าเนินการให้

สขุศกึษาสงูกว่าก่อนด�าเนนิการ มค่ีาเฉลีย่ของคะแนนและ

ค่าของความแตกต่างในเร่ืองของการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อ

การเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบั ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ

จุฬาภรณ์ โสตะ(8)  ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของส่ือการ

สอนพฤตกิรรมการป้องกนัพยาธใิบไม้ตบัระหว่างสือ่วซีดีี

และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า 

การเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้โอกาสเส่ียงของโรค

พยาธิใบไม้ตับก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มตัวอย่าง

การรับรู ้โอกาสเสี่ยงของโรคพบว่าหลังการทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ (p<0.001) และสอดคล้องกับรัชนีวรรณ 

แก้วโพนเพก็(10)  ได้ศกึษาเรือ่งประสทิธผิลของโปรแกรม

การให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกัน

โรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั ซึง่น�าไปสูก่ารเป็น

โรคมะเร็งท่อน�้าดี ในเด็กประถมศึกษา ต�าบลทรายทอง 

อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู ผลการศึกษา 

พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนน

การรบัรูโ้อกาสเสีย่งต่อการเกดิโรคพยาธใิบไม้ตบัและโรค

มะเร็งท่อน�้าดีก่อนและหลังการทดลอง พบว่าคะแนน

ความรูห้ลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียั

ส�าคญัทางสถติ ิ(p-value = 0.0002, 95% CI : 1.49-4.62) 

โดยหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เพิม่ขึน้ 3.05 คะแนน

 4. ความคาดหวังในประสิทธิภาพของการตอบ

สนองตนเองต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่า 

คะแนนเฉลีย่ก่อนและหลงัด�าเนนิการ มคีะแนนด้านความ

คาดหวงัในประสทิธภิาพของการตอบสนองตนเองต่อการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนการด�าเนินการ มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 10.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 หลัง

ด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.49 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.62 ซึ่งพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p-value <0.001) ทั้งน้ีเป็นไปตามข้อสมมติฐาน

ข้อที ่4 คอื ภายหลงัการด�าเนินการให้สขุศึกษาสงูกว่าก่อน

ด�าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนและค่าของความแตก

ต่างในเรื่องของความคาดหวังในประสิทธิภาพของการ

ตอบสนองตนเองต่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ รชันีวรรณ แก้วโพนเพก็10 

ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษา

โดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซ่ึงน�าไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง

ท่อน�้าดี ในเด็กประถมศึกษา ต�าบลทรายทอง อ�าเภอ

ศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูผลการศึกษาพบว่า เมือ่

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้

ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค

พยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้าดีก่อนและหลังการ

ทดลองพบว่ามีคะแนนความรู้หลังการทดลองมากกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value = 

0.0002, 95% CI : 0.55 - 1.72) โดยหลังการทดลอง

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.14 คะแนน

 5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเองต่อ

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้าน

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองต่อการป้องกนั

โรคพยาธใิบไม้ตับก่อนและหลงัด�าเนินการ มคีะแนนด้าน

ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองก่อนการด�าเนนิ

การ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 11.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.56 หลังด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉลี่ย 14.50 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 0.54 ซ่ึงพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (p-value <0.001) ทั้งนี้ เป ็นไปตามข้อ

สมมติฐานข้อที ่5 คอื ภายหลงัการด�าเนินการให้สขุศึกษา
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สูงกว่าก่อนด�าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนและค่าของ

ความแตกต่างในเรือ่งของความคาดหวงัในความสามารถ

ของตนเองต่อการป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัซึง่สอดคล้อง

กับการศึกษาของรัชนีวรรณ แก้วโพนเพ็ก(10) ได้ศึกษา

เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาโดย 

ประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรง

สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ  ซึ่งน�าไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง

ท่อน�้าดี ในเด็กประถมศึกษา ต�าบลทรายทอง อ�าเภอ

ศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัล�าภ ูผลการศกึษาพบว่า เมือ่

เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้

ผลลพัธ์จากการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบัและ

โรคมะเรง็ท่อน�้าดก่ีอนและหลงัการทดลองพบว่าคะแนน

ความรูห้ลงัการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติ (p-value = 0.004, 95% CI : 0.39-

1.99) โดยหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 1.19 

คะแนน

 6. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียด้านพฤติกรรม

การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ พบว่าคะแนนเฉล่ียด้าน

พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและหลัง

ด�าเนินการ  พบว่าคะแนนของก่อนการด�าเนินการ มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 15.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 หลัง

ด�าเนินการมีค่าคะแนนเฉล่ีย 18.40 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.10 ซึ่งพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (p-value <0.001) ทั้งนี้เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 

6 คือ ภายหลังการด�าเนินการให้สุขศึกษาสูงกว่าก่อน

ด�าเนินการ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนและค่าของความ 

แตกต่างในเรื่องของพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนีวรรณ 

แก้วโพนเพก็(10)  ได้ศกึษาเรือ่งประสทิธผิลของโปรแกรม

การให้สุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกัน

โรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งน�าไปสู่การ

เป็นโรคมะเรง็ท่อน�า้ด ีในเดก็ประถมศึกษา ต�าบลทรายทอง 

อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู  ผลการศึกษา 

พบว่าเม่ือเปรยีบเทยีบความแตกต่างค่าเฉลีย่ของคะแนน

การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็ง

ท่อน�า้ดก่ีอนและหลงัการทดลองพบว่าคะแนนความรูห้ลงั

การทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติ (p-value < 0.013, 95% CI : 0.44 - 3.59) โดย

หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.01 คะแนน 

และสอดคล้องกับการศึกษาของสาธิต เสติ(11)  ได้ศึกษา

เรื่องผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิ

ใบไม้ตับระหว่างการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้าน

สุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมและคู่มือ ในกลุ่มเสี่ยง 

โรคมะเร็งตับ อ�าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู ผลการ

ศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

คะแนนการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 

พบว่าหลังการทดลองมีคะแนนมากกว่าก่อนการทดลอง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p-value = 0.003, 95% CI : 

0.71- 4.26)

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

  จากผลการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการป้องกันการ 

เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ

เพื่อป้องกันโรค ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

โรงเรียนบ้านหนองหอย อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้   

 1. ควรมีการสอดแทรกความรู้เร่ืองโรคพยาธิ

ต่างๆ ในการเรียนการสอน และมีสื่อประกอบต่างๆใน

โรงเรยีน โดยคร ูอาจารย์ควรให้การสนบัสนนุในเรือ่งของ

การให้ความรู้ในเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับในนักเรียน 

 2. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ

นกัเรยีน ผูน้�าชมุชน คร ูและผูป้กครองในการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

 3. การให้สุขศึกษาในเด็กนักเรียนประถมศึกษา

ในครั้งต่อไป ควรใช้รูปแบบที่หลากหลาย โดยต้องได้รับ

ความร่วมมือจากครูและผู้ปกครอง ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญที่

จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
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