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กรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดีกรมอนามัยสงเสริมใหคนไทยสุขภาพดี

วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
1.  เพื่อเผยแพรความรู และวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

2.  เพื่อเผยแพรผลงานคนควา และวิจัยของนักวิชาการดานสงเสริมสุขภาพและ

 อนามัยสิ่งแวดลอม

3.  เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ขอคิดเห็น ขาวสารและเปน

 สื่อสัมพันธในวงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

วารสารศูนยอนามัยที่ 5 เปนวารสารทางวิชาการ 
จัดพิมพเผยแพรโดย

คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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คําแนะนําสําหรับผูเขียนบทความ

 วารสารศนูยอนามยัที ่5 กรมอนามยั เปน

วารสารสาธารณสุข เพื่อการสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิง่แวดลอม พมิพออกเผยแพรทกุ 4 เดือน 

(3 ฉบับตอป ) ไปยังหนวยงานสาธารณสุข

โรงพยาบาล ,  สถานศึกษาดานสาธารณสุข

ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีเขตนครชยับุรนิทร 

และหนวยงานในกรมอนามัย ยินดีรับบทความ

วิชาการดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก

ภายในและภายนอกศูนยอนามัยที่ 5 ที่ยังไมเคย

ลงพิมพในวารสารอื่นกอน เพ่ือพิจารณาลงพิมพ

โดยกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิใ์นการตรวจแก

ตนฉบับ และลงพิมพตามลําดับกอนหลัง สําหรับ

บทความที่มีการศึกษาในมนุษย ตองไดรับ

การพิจารณาแลวจากกรรมการจริยธรรมการ

วิจัยในคน ในหนวยงานนั้นๆ ดวย

 ประเภทของเร่ืองท่ีลงพิมพเผยแพร
 นิพนธตนฉบับ (Original articles) 
ไดแก ผลงานวิจัย หรือประสบการณการดําเนิน

งานท่ีเก่ียวของกับวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะ

การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ควรประกอบดวย ชื่อเร่ือง ชื่อเจาของผลงาน
บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทนํา 

วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุป

และอภิปราย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
อาจมีกิตติกรรมประกาศได ความยาวของเรื่อง

ไมควรเกิน 12 หนา

 บทความปริทัศน (Review articles) 

เปนบทความจากการทบทวนองคความรู

การสาธารณสุข ในประเด็นที่มีความสําคัญ 

เปนปญหา หรือมีนวัตกรรมที่นาสนใจ ความยาว

ของเรื่องไมควรเกิน 8 หนา

 บทความพิเศษ (Special articles) 

เปนบทความรับเชิญที่คณะผูจัดทําไดรองขอ

ทานผูทรงคุณวุฒิใหแสดงวิสัยทัศน อภิปราย

หรือแสดงแนวคิด  ตอประเ ด็นที่น าสนใจ

เปนประโยชนตอบุคลากรสาธารณสุข

 บทความทั่วไป (General articles) 

เปนบทความประเภทความรูเฉพาะเร่ืองท่ีหยิบยก

มานําเสนอโดยเพ่ิมเติมความรูใหมๆ  หรือนําเสนอ

รายงานผลการศึกษาวิจัยท่ียังไมเสร็จสมบูรณ 

ที่ตองศึกษาตอ หรือศึกษาเสร็จแลวกําลังเตรียม

ตนฉบับสมบูรณ รายงานความกาวหนาของ

โครงการ รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยสังเขป

หรือเปนบทความที่มีประเด็นที่ไดรับความสนใจ

อยูในปจจุบัน มีความยาวของเรื่องไมควรเกิน 
8 หนา

 ปกิณกะ (Miscellany) เปนบทความ

เบด็เตลด็ทีม่คีวามหลากหลาย อาทเิชน บทความ
นารู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ัวไป รวมทั้ง

เร่ืองแปลจากบทความวิชาการที่นาสนใจใน

ภาษาตางประเทศ โดยตองมีการขอลิขสิทธิ์กอน 
ความยาวไมควรเกิน 5 หนา
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 บทความยอ (Abstract articles) 
ยอบทความจากผลการวิจัยใหมๆ แนะนําสิ่ง
ท่ีนาสนใจตางๆ ความยาวของเร่ืองไมควรเกิน 5 หนา
 จดหมายจากผูอาน และจดหมายจาก
บรรณาธิการ (Letter to/ from editor) เพ่ือให
เปนการสื่อสารสองทางระหวางผูอาน และคณะ
ผูจัดทํา และระหวางผูอาน เพ่ือการเรียนรู
รวมกัน

 การเตรียมตนฉบับ
 (โดยเฉพาะนิพนธตนฉบับ)
 ช่ือเร่ือง ควรส้ันกะทัดรัดใหไดใจความ
ท่ีครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงคและเน้ือเร่ือง 
ช่ือเร่ืองตองมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ช่ือผูเขียน ช่ือและนามสกุล ตองมีท้ังภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมมีคํานําหนาช่ือ
มีอภิไธยตอทายช่ือ และระบุสถาบัน/หนวยงานท่ี
สังกัดอยู กรณีมีเจาของผลงานจากตางสถาบัน/
หนวยงาน ใหใสเคร่ืองหมาย (*) และแสดง
รายละเอียดดานลาง
 บทคัดยอ เปนการยอเน้ือหาสําคัญ 
เฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน ระบุตัวเลขสถิติท่ีสําคัญ 
เขียนดวยภาษาท่ีรัดกุม ประโยคท่ี สมบูรณ 
เปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ ความยาวไมเกิน 
15 บรรทัด โดยใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงค 
วิธีการ ผล สรุป และวิจารณหรือขอเสนอแนะ 
โดยไมตองมีเชิงอรรถอางอิง บทคัดยอตองเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนํา อธิบายความเปนมา และความสําคัญ
ของปญหาการวิจัยศึกษา การใชคํายอจะตอง
เขียนคําเต็มไวครั้งแรกกอน

 วัตถุประสงค กรณีมีมากกวา 1 วัตถุประสงค
ควรแสดงเปนรายขอในรูปแบบ Bullet points
 รูปแบบการวิจัย ระบุทั้งสองภาษา โดย
ภาษาอังกฤษอยูใน (วงเล็บ)
 ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการ
เลือกหรือคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง
 วิธีดําเนินการวิจัย อธิบายวิธีการดําเนินงาน
โดยกลาวถึงแหลงที่มาของขอมูล วิธีการรวบรวม
ขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การวิเคราะห
ขอมูลหรือหักสถิติที่ประยุกต อาจรวมถึงนิยาม
ศัพทเฉพาะ
 ผลการดําเนินงาน อธิบายสิง่ท่ีไดพบจาก
การวิจัย โดยเสนอหลักฐานขอมูลอยางเปน
ระเบียบ ตามลําดับ พรอมแปลความหมายของ
ผลที่พบหรือวิเคราะห
 วิจารณ/อภิปราย พยายามสรุปเปรียบ
เทียบวาผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
เพียงใด จากเหตุหรือปจจัยใด อาจอางอิงทฤษฎี
หรือผลการศึกษาของผูที่เกี่ยวของประกอบดวย
 สรปุ (ถาม)ี ควรเขยีนสรปุเกีย่วกบัความ
เปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงค
ขอบเขตการวิจัย วิธีการและผลการวิจัยอยาง
สั้นๆ ตรงประเด็น และขอเสนอการนําผลวิจัย
ไปใชประโยชน หรือเสนอแนะประเด็นที่สามารถ
ปฏิบัติหรือวิจัยไดตอไป
 เอกสารอางอิง ผูเขียนตองรับผิดชอบ
ตรวจทานความถูกตองของการอางอิงเอกสาร
การระบุใหใชระบบ Vancouver ใชเชิงอรรถ
เปนหมายเลขตัวยกในวงเล็บ โดยเรียงตามลําดับ
ที่ปรากฎในบทความ ถาตองการอางอิงซ้ําใหใช
หมายเลขเดิม สามารถดูคําแนะนําเพ่ิมเติมได
จาก Uniform Requirement for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journal (JAMA
1997;277:927-34) มีตัวอยางดังนี้
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 - อางถึงบทความในวารสาร
  ลําดับที่. ชื่อผูแตง. ชื่อวารสาร. ปที่พิมพ ; ปที่ : หนาแรก – หนาสุดทาย.
  วารสารภาษาอังกฤษ ใชช่ือสกุลข้ึนกอน ตามดวยอักษรยอของช่ือตัว ช่ือวารสารเปนช่ือยอตาม
ระบบ Index Medicus
  วารสารภาษาไทย ใชชื่อเต็มผูแตง ตามดวยนามสกุล และใชชื่อวารสารเปนตัวเต็ม
  กรณผีูแตงไมเกนิ 6 คน ใชชือ่ผูแตงทกุคน คัน่ดวยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) กรณีผูแตงตัง้แต
7 คนขึ้นไป ใหใสชื่อ 3 คนแรก แลวเติม et al. สําหรับวารสารภาษาอังกฤษ หรือ และคณะ สําหรับ
วารสารภาษาไทย
  ตัวอยาง
  1. Muangsapaya W, Winichagoon P, Fucharoen S, Pootrakul P. Improved 
   technique for detecting intraerythrocytic trait inclusion bodies in 
   thalassemia. J Med Assoc Thai. 1985; 43-45.
  2. กติกา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม, วิษิษยศักดิ์ สุขสะอาด, กนกวรรณ แสนไชยสุรยิา
   และคณะ. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอี โดยวิธีการตกตะกอน. วารสารเทคนิคการแพทยและ
   กายภาพบําบัด. 2536; 51: 39-43.
 - อางถึงหนังสือหรือตํารา
  ลําดับที่. ชื่อผูแตง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. เมืองที่พิมพ: สํานักพิมพ; ปที่พิมพ.
  ตัวอยาง
  1. Lance JW. Management of air pollution. 5th ed. Oxford: Butterworts; 2008.
  2. สวุดี ดวีงษ, เพ็ญศร ีจติรนาํทรพัย. สถานการณผูปวยเอดสและผูตดิเชือ้เอดสทีม่อีาการ
   ในประเทศไทย ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2546. นนทบุรี: สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค;
   2547.
 - อางถึงบทหนึ่งในหนังสือหรือตํารา
  ลําดับท่ี. ช่ือผูแตง. ช่ือเร่ือง. ใน: ช่ือบรรณาธิการ. ช่ือหนังสือ. คร้ังท่ีพิมพ. เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ;
  ปที่พิมพ: หนาแรก – หนาสุดทาย.
  ตัวอยาง
  1. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,
   Editors. Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed.
   New York: Raven Press; 2007: 465-78.
  2. วิรัติ ศิริสันธนะ. ไขไมทราบสาเหตุในเด็ก. ใน: อุษา ทิสยากร. ทวีโชติพิทยาสุนันท, บรรณาธิการ.
   Update on pediatric infectious disease. กรุงเทพมหานคร: ชยัเจริญ; 2540:236-42.
 - อางถงึบทความจากสือ่อเิลคทรอนกิส ขึน้อยูกบัชนดิของสือ่ทีอ่างถงึ ซึง่ระบใุนวงเลบ็ [ ]
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  ตัวอยาง
  1. Morse SS. Public emergency preparedness plans. Emerg Dis [Serial online]
   2003 Jan-Mar [cited 2010 Jun 6]; 1(1): [24 screens] Available from: URL: http://
   www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
  2. Aerodynamics II [Computer program] Version 2.2 Orlando(FL): Computerized
   Educational System; 1999.
  3. วิฑูรย ประเสริฐเจริญสุข. เบาหวานขณะตั้งครรภ: Gestational Diabetes Mellitus 
   [Internet]. ขอนแกน: ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2554 [cited 2554 มีนาคม 10]. Available from: 
   http://obgyn1.md.kku.ac.th/Mdbtemplate/component=19.

การสงตนฉบับ
 ตนฉบับพมิพดวยคอมพวิเตอรโปรแกรม
Microsoft Word ตัวอักษร Angsana New หรือ
ThaiSarabun ขนาด 16 เวนขอบดานซายและ
ขวาไมนอยกวา 2.5 ซม. หรือมาตรฐานโปรแกรม
สงตนฉบับเปนไฟล.doc แนบมาพรอมอีเมลที่
Journal_hpc5@hotmail.com โดยต้ังชื่อเร่ือง
อีเมลเปนช่ือตนฉบับ พรอมระบุชื่อผูนิพนธ/
ผูประสานงาน สถานท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัท
และอีเมลที่ใชติดตอประสานงานในเนื้อจดหมาย
ตัวอยางอีเมลสงตนฉบับพิจารณา
To: journal_hpc5@hotmail.com
Subject: ภาวะสุขภาพของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
Attachment: [วิจัยสงศอ5.doc]
---------------- เนื้อหาอีเมล ----------------
ผูประสานงาน ภญ.ปุญชรัสมิ์ แสงทอง
ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
081-2345678
Poonc@gmail.com

การรับเรื่องตนฉบับ
 เร่ืองท่ีรับไวพิจารณา กองบรรณาธิการ
จะแจงตอบรับใหผูเขียนทราบ ไมมีคาใชจาย
 เร่ืองท่ีไมไดลงพิมพ กองบรรณาธิการ
จะแจงใหทราบ
 เร่ืองท่ีพิจารณาใหแกไขกอนลงพิมพ กอง
บรรณาธิการจะแจงขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบ
(Peer reviewers) เพื่อใหผูนิพนธไดพิจารณา
แกไขหรือใหขอมูลเพ่ิม กอนสงกลับใหพิจารณา
อีกครั้งในเวลาอันควร
 เร่ืองท่ีไดลงพิมพ กองบรรณาธิการจะแจง
ตอบกลับใหผูเขียนทราบ และเม่ือพิมพแลวจะสง
วารสารใหผูเขียนเรื่องละ 2 เลม

ความรับผิดชอบ
 บทความที่ลงพิมพในวารสารวิชาการ
ศูนยอนามัยท่ี 5 ถือเปนความเห็นสวนตัวของผูเขียน
คณะบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย ผูเขียน
ตองรับผิดชอบตอบทความของตนเอง คณะ
บรรณาธิการมีสิทธ์ิจะแกไขขอความใหถูกตอง
ตามหลักภาษาและความเหมาะสมได
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ความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

                       วีณา  พิทักษตรัยรัตน, ส.บ.

            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยอ

 การวจิยัเชิงพรรณนานี ้มวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาความรูและพฤตกิรรมในการปองกันการขาด

สารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลโนนทองหลาง อําเภอบัวใหญ  
จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาในกลุมตัวอยาง อสม. 112 คน ใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

เชิงลึกกลุมยอย (9คน)

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางอาสาสมัครสาธารณสขุประจาํหมูบาน (อสม.) สวนใหญเปน

เพศหญิง อายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรสคู นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จบการ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายได 5,000-10,000 บาทตอเดือน และมีรายจายประจําวัน 50-100 บาท 

เปน อสม.มานาน 11-15 ป ไดรบัความรูจากเจาหนาทีส่าธารณสุข และทกุคนเคยไดรบัการอบรมเรือ่ง

สารไอโอดีน กลุมตัวอยางใชเกลือไอโอดีน 1 ซองซึ่งมีปริมาณสารไอโอดีนตอซอง 50-100 พีพีเอ็ม 

หมดภายใน 91-120 วัน(เฉลี่ย 107.5 วัน) อสม. มีความรูและพฤติกรรมในการปองกันโรคขาดสาร

ไอโอดีนอยูในระดับมาก การปฏิบัติเพื่อปองกันการขาดสารไอโอดีน คือ ใชเกลือเสริมไอโอดีนทุกครั้ง

ที่ปรุงอาหาร สังเกตหรือตรวจโรคคอพอกใหกับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบานเปนประจํา เห็นได

วาอาสาสมคัรสาธารณสขุหมูบานมบีทบาทสาํคัญในการสงเสรมิความรูใหชมุชน และเฝาระวงั ปองกนั

โรคขาดสารไอโอดีนใหกับประชาชน  การเสริมสรางศักยภาพและการติดตามประเมินผลการทํางาน

รวมกนัของบุคลากรภาครัฐและอาสาสมัครสาธารณสุขอยางตอเน่ือง ยอมจะชวยเสริมความรอบรูดาน
สุขภาพของชุมชนที่จะนําไปสูการปฏิบัติเพื่ออนามัยอันดีอยางยั่งยืนได

คําสําคัญ: การขาดสารไอโอดีน โรคคอพอก เกลือเสริมไอโอดีน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
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Knowledge and Practice of Village Health Volunteers in Preventing 
Iodine Defi ciency Disorder, Nonthongland Subdistrict, Bua Yai District, 

Nakhon Ratchasima

Veena Phitaktrirat, B.P.H.

Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Offi ce

Abstract

 The purpose of this descriptive study was to determine the knowledge and 

practice of village health volunteers (VHVs) in preventing iodine defi ciency disorder for 

the population of their responsible area. The study site was Nonthonglang subdistrict 

of Bua Yai district in Nakhon Ratchasima province. Samples were 112 VHVs. Data was 

collected using a set of questionnaire and in-depth interviews for the purposively 

selected 9 VHVs. Statistics used were percentage and average.

 Results showed that most samples were female, farmers, high school graduated, 

aged 41-50 years old, and have been VHVs for 11-15 years. They were trained and 

educated from public health offi cers. They use one pack of 50-100ppm iodized salt 

for cooking and fi nish in 91-120 days (average of 107 days). Overall knowledge and 

practice were in good level. VHVs also practice basic physical examination of goiter 

for their family members and neighbors. Such knowledge and practice of VHVs are 

essential for the prevention of iodine defi ciency disorder in the community level. Thus, 

empowerment and encouragement should be continued to ensure the sustainability 
of this public health program. 

Keywords: village health volunteer, iodine defi ciency disorder, iodized salt
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บทนํา

 อาหารเปนหน่ึงในปจจัยส่ีท่ีจําเปนสําหรับ

การดํารงชีวิตและจําเปนตอสุขภาพท้ังทางรางกาย

และจิตใจ  สารไอโอดีนเปนสารอาหารทีจ่าํเปนตอ

รางกาย  ชวยควบคุมการสรางธัยรอยดฮอรโมน 

ที่ทําหนาที่ควบคุมปฏิกิริยาเคมีตางๆในรางกาย

โดยเฉพาะสมองและระบบประสาท การสราง

โปรตีนของกลามเน้ือของรางกาย และมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงและเผาผลาญคารโบไฮเดรต ไขมัน
และวิตามินอีกดวย  ดังนั้นผูที่ไดรับสารไอโอดีน

ไมเพียงพอในขณะต้ังครรภมีผลตอตัวออนในครรภ

อาจทําใหแทงบุตร บุตรผิดปกติโดยกําเนิด 
วัยทารกจนถึงวัยเรียนท่ีไดรับไอโอดีนไมเพียงพอ
จะทําใหเปนโรคคอพอกและจะมีฮอรโมนไทรอยดตาํ 

ทาํใหพฒันาการทางสมองชาลง เชาวปญญาลดลง  

สติปญญาดอย สูญเสียการไดยินและมีความผิดปกติ
ทางระบบประสาท และการเคลื่อนไหว เด็กที่

อาศัยอยูบริเวณท่ีมีการขาดสารไอโอดีนมีระดับ
สติปญญาตํากวาเด็กที่อาศัยอยูบริเวณที่ไดรับ

สารไอโอดีนเพียงพอถึง 13.5 จุดไอคิว(1) 

การขาดสารไอโอดีนของประชากรไทยจึงเปนปญหา
ที ่สําคัญอยางหนึ ่งในดานสาธารณสุข และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ

 ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข

ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของโรคขาด

สารไอโอดีน โดยไดกําหนดนโยบายในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544)  โดยกําหนดเปาหมายลด

อัตราการเปนโรคขาดสารไอโอดีน 

อาการคอพอกในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ใหเหลือไมเกนิรอยละ 5 และกําหนดเปนนโยบาย

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน(2)  โดย อสม. เปนผูมี

บทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพและสงเสริม

การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมสุขภาพของประชาชน 

 ในจงัหวดันครราชสีมา พบภาวะขาดสาร

ไอโอดีนสูง โดยในป พ.ศ. 2552-2554 พบรอย

ละ 12.38, 9.28 และรอยละ 6.69  ตามลําดับ  

สวนในอําเภอบัวใหญ พบภาวะขาดสารไอโอดีน 

รอยละ 11.07, 8.67  และรอยละ 4.33 ตาม

ลําดับ(3) โดยเฉพาะที่ตําบลโนนทองหลาง อําเภอ

บัวใหญมีอัตราการขาดสารไอโอดีนที่สูงเชนกัน 

โดยพบอัตราการเปนโรคคอพอกในเด็กนักเรียน 

รอยละ 7.84 ผูวิจัยจึงวิจัยเพ่ือศึกษาความรูและ

พฤติกรรมการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของ 

อสม. ตาํบลโนนทองหลาง อาํเภอบัวใหญ จงัหวดั

นครราชสีมา เพ่ือเปนแนวทางวางแผนและ

รณรงคแกไขปญหาโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่

ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
      เพือ่ศึกษาความรูและพฤตกิรรมในการปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีนของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) ตําบลโนนทองหลาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา
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วิธีดําเนินการวิจัย

 การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey study) 

และ การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน ในเขตตําบลโนนทองหลาง อาํเภอบัวใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา 15 หมูบาน โดยมีกลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ รวมจํานวน 112 คน 

และทําการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 9 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   

      ประกอบดวย แบบสอบถาม และ แบบ

สัมภาษณเชิงลึก 

1. แบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 

จํานวน 13 ขอ

 สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับ

สารไอโอดีน จํานวน 25 ขอ 

 สวนที ่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม

การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 17 ขอ  

 สวนที่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติตัว
ในการปองกนัโรคขาดสารไอโอดนี จาํนวน 12 ขอ 

2. แบบสัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับรูปแบบการปองกัน

โรคขาดสารไอโอดีนของ อสม.จํานวน 10 ขอโดย

สัมภาษณ ในหัวขอปจจัยที่มีผล ตอพฤติกรรม

การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน ของ อสม. 

จากสภาพที่เกิดจริง ไดแก ความรู การปฏิบัติ 

และการใชสารไอโอดีนจนหมด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนดังนี้

1. ประสานงาน ขออนุญาตผูใหญบานในการ

 เก็บขอมูล 10 หมูบาน ตําบลโนนทองหลาง 

 อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา    
2. ชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการ
 เก็บขอมูลแกกลุมตัวอยางที่ศึกษารวมกับ

 คณะกรรมการหมูบาน 

3. รวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมได 93 ฉบับ 

 จาก 111 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.8

4.  ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ

 สมบูรณของแบบสอบถาม เพื ่อเตรียมการ

 วิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใช
         สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
 อาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญเปน
เพศหญิง (รอยละ 81.5) ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 
54.8 และมีอายุเฉลี่ย 42.2 ป อายุมากสุด 60 ป 
อายุนอยสุด 17 ป สถานภาพสมรสคู รอยละ 
92.5 นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รอยละ 94.6 จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา รอยละ 54.8 มีรายไดตอเดือน 
5,000-10,000 บาท รอยละ 41.9 รายไดสูงสุด 
30,000 บาท รายไดตําสุด 5,000 บาท มีรายจาย
ประจําวัน 50-100 บาท รอยละ 53.8  มีรายจาย
เฉลี่ย 131.9 บาทตอวัน รายจายสูงสุด 300 บาท
ตอวัน รายจายตําสุด 50 บาทตอวัน เปน อสม.
มานาน 11-15 ป รอยละ 39.8 และระยะเวลา
การเปน อสม.เฉลี่ย 12.6 ป 
2. ความรู พฤติกรรม และการปฏิบัติในการ
ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
 สวนมากไดรับความรูจากเจาหนาที่
สาธารณสุข (รอยละ 96.8) และทุกคนเคยไดรับ
การอบรมเรือ่งสารไอโอดนี (รอยละ 100) มรีะยะ
เวลาการใชเกลือไอโอดีน 1 ซองหมดใน 91-120 
วัน รอยละ 76.3 ระยะเวลาใชเกลือไอโอดีนเฉลี่ย 
107.5 วัน มากที่สุด 150 วัน ตําสุด 15 วัน เกลือ
ทีใ่ชมปีรมิาณสารไอโอดนีตอซอง 50-100 พพีเีอม็ 
รอยละ 50.5 และปริมาณสารไอโอดีนตอซอง 
30-49 พีพีเอ็ม รอยละ 49.5  

ดานความรูเรื่องการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

ของ อสม. พบวา อสม. ตอบถูก รอยละ 100  

จํานวน 1 ขอ คือขอที่ 12  (เกลือเสริมไอโอดีนคือ

อะไร) และตอบถกูมากกวารอยละ 80 อกีจํานวน 

19 ขอ อสม. มีพฤติกรรมในการปองกันโรคขาด

สารไอโอดีนในภาพรวมอยูในระดบัมาก และอสม. 

นานๆครัง้จะไดกนิอาหารทะเล รอยละ 91.4 หาก

ไมไดกนิอาหารทะเลจะกนิเกลือเสริมไอโอดนีรอย

ละ 98.9  โดยใชเกลือเสริมไอโอดีนทุกครั้งที่ปรุง

อาหาร รอยละ 92.5 และเก็บขวดนํายาไอโอดีน

ไวในตูยาประจําบาน/ไวในภาชนะที่ไมเปนสนิม

และปดมิดชิด รอยละ 79.6 และ 87.1 ตามลําดับ 

ดานการจัดการและบริโภคพบวา สวนมากหา
ซื้อเกลือเสริมไอโอดีนจากรานคาประจําหมูบาน 

(รอยละ 86.1) สวนมากไมเคยผสมไอโอดีนใน

นําดื่ม (รอยละ 92.5) และคนในครอบครัวไมเคย

ดื่มนําเสริมไอโอดีน (รอยละ 89.2) ขณะที่ อสม. 
มีการแนะนําเพื ่อนบานดื ่มน ําผสมไอโอดีน

เปนประจํา รอยละ 88.2 ดานการสังเกตหรือ

ตรวจโรคคอพอกบคุคล ไดปฏบิตัใินครอบครัวเปน

ประจํา รอยละ 92.5 และไดปฏิบัติใหกับเพ่ือน

บานเปนประจํา รอยละ 86.0
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อภิปรายผล
        ความรู เรื ่องการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
ของ อสม. ทั้งหมดไดรับการอบรมความรูและมี
ศักยภาพการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนทราบ
ระดับมาก ทั้งหมดทราบวาเกลือเสริมไอโอดีนคือ
อะไร และอสม.มากกวารอยละ 80 ทราบวาโรค
ขาดสารไอโอดีนมีอาการอยางไรบาง และอาการ
ของโรคเออ สามารถใชเกลือเสริมไอโอดีนและเก็บ
รักษาไดอยางถูกตอง และทราบวาอาหารชนิดใดถา
รบัประทานตอเนือ่ง มผีลปองกนัการขาดสารไอโอดีน 
แตอสม.ทั้งหมดไมสามารถตอบคําถามการปองกัน
โรคคอพอกทําไดอยางไรบาง แตขอคําถามกอน
หนา ที่แสดงถึงอสม.ความรูและศักยภาพในการ
ปองกันโรคขาดสารไอโอดีนที่มีอยูในระดับมากกวา
รอยละ 80  ซึ่งเปนความรูในระดับเบื้องตนในการ
ปองกันโรคคอพอก แตยังไมสามารถเชื่อมโยงจึง
ควรเสริมความรูและเพิ่มศักยภาพความรูเรื่องโรค
คอพอกที่เปนสวนที่ขาดของอสม. มากกวารอยละ 
50 ไมทราบลักษณะที่เดนชัดที่แสดงถึงอาการขาด
สารไอโอดีน ไมรูวาถานําเกลือเสริมไอโอดีนมาปรุง
อาหารทุกวันทานคิดวาจะรักษาผูท่ีเปนโรคคอพอกได 

และไมทราบวานาํทีผ่สมไอโอดนีแลวควรเก็บไวนาน
กี่วันจึงจะมีคุณภาพดี 
 อสม.มีพฤติกรรมในการปองกันโรคขาด
สารไอโอดีนในภาพรวมอยู ในระดับมาก (รอยละ 
47.3) เมื่อแยกเปนรายขอพบวา อสม. สวนใหญ
ทราบวาเกลือเสริมไอโอดีนมีประโยชนมากกวา
เกลือทั่วๆไป ทุกคนในครอบครัวตองรับประทาน
เกลือเสริมไอโอดีน หญิงมีครรภตองการสาร
ไอโอดีนมากขึ้น แตสามารถตอบขอเกลือเสริม
ไอโอดีนปองกันโรคคอพอกได ขัดแยงกับสวนขอ
คําถามความรูเรื่องการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
สวนที่ 2 แสดงถึงยังขาดความรูความเขาใจในโรค
คอพอก

ขอคําถามในสวนพฤติกรรมในการปองกันโรคขาด
สารไอโอดีนที่อยูในระดับนอย คือ ยังมีความเขาใจ
วาโรคคอพอกหายเองไดไมตองรักษา มีตองการ

ขวดนาํยาไอโอดนีเขมขนเพือ่เตมิลงไปในนาํดืม่และ
นาํปลาสําหรับบริโภคในระดับนอย และการปฏิบัติ
ในการปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของ อสม. สวนใหญ 
อสม. นานๆครั้งจะไดกินอาหารทะเล
 การปฏิบัติตัวของ อสม. สวนใหญเปน
พฤติกรรมที่สามารถปองกันการขาดสารไอโอดีน 
ถาไมไดกินอาหารทะเลจะกินเกลือเสริมไอโอดีน 
ใชเกลือเสริมไอโอดีนทุกครั้งที่ปรุงอาหาร เก็บขวด

นํายาไอโอดีนไวในตูยาประจําบาน เก็บเกลือเสริม
ไอโอดีนไวในภาชนะที่ไมเปนสนิมและปดมิดชิด 
ในหมู บานหาซื ้อเกลือเสริมไอโอดีนจากรานคา

ประจําหมูบาน แตยังไมเคยผสมไอโอดีนในนําดื่ม 

และคนในครอบครัวไมเคยดื่มนําเสริมไอโอดีน 

มีการปฏิบัติตัวแนะนําเพ่ือนบานด่ืมนําผสมไอโอดีน
เปนประจํา มั่นสังเกตหรือตรวจโรคคอพอกบุคคล
ในครอบครัวเปนประจํา และสังเกตหรือตรวจโรค 
คอพอกใหกับเพื่อนบานเปนประจํา  
 สอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับอาหาร 
การปฏิบัติในการบริโภคอาหารปลอดภัย และ 
ปจจ ัยที ่ม ีผลตอความตอเน ื ่องในการใช เกล ือ
ไอโอดีน (4,5,6) ที่พบวา ประชาชนรูจักโรคขาด
สารไอโอดีนรอยละ 91 รูวิธีปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน รอยละ 84 และวิธีปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนที ่น ิยมใชคือการใชเกลือเสริมไอโอดีน
มากที่สุด (รอยละ 79) รองลงมาคือการกินอาหาร

ทะเล (รอยละ 64) และการดื่มนําเสริมไอโอดีน
(รอยละ 50) ทราบวิธ ีการรักษาโรคขาดสาร
ไอโอดีนรอยละ 83 และมีความรูและความเชื่อ
ตอโรคขาดสารไอโอดีนและการใชเกลือไอโอดีน
ที่ถูกตองอยูในระดับสูง(4)   



15

ขอเสนอแนะ

1. ควรเสนอผูบริหารพจิารณาการกําหนดรูปแบบ

 การสงเสริมความรู การเพ่ิมทักษะและศักยภาพ 

 ความเขาใจของ อสม. เพ่ือปองกันโรคขาดสารไอโอดีน
 ในชมุชน โดยใชผลการศึกษาในครัง้น้ีประกอบ

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในกลุมประชาชน

 ทั่วไปเกี่ยวกับความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติ

 ในการปองกันโรคขาดสารไอโอดีน รวมถึงการ

 ศกึษาเชงิคุณภาพและผลสมัฤทธิใ์นการใชเกลือ

 เสริมไอโอดีนในชุมชน เพื่อนํามาใชประกอบ

 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติของ อสม. ตอไป
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กลยุทธในการปองกันโรคมะเร็งเตานมของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

     วัฒนา เลิกนอก, ส.บ.(บริหารสาธารณสุข)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดยอ

 โรคมะเร็งเตานมเปนสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับตนของผูหญิงไทย การปองกันและบรรเทา

ความรนุแรงของโรคจงึเปนงานสาธารณสขุทีส่าํคญั การวิจยัเชิงพรรณนาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา
การรับรูและพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งเตานมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตําบลหนองแจงใหญ 

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะชวยกําหนดกลยุทธในการปองกันโรคมะเร็งเตานมในกลุม

ประชากรนี้ การเก็บขอมูลอยูระหวางเดือนตุลาคม 2554 ถึง ตุลาคม 2555 โดยกลุมตัวอยางคือ อสม. 

จาํนวน 107 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก วเิคราะหขอมูลดวยสถติ ิความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง อสม. สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มรีายได 4,000-6,000 บาทตอเดือน สถานภาพสมรส มบีตุรคนแรกเม่ืออายุระหวาง 

21-30 ป มีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุระหวาง 14-16 ป ปจจุบันประจําเดือนยังไมหมด ไมไดรับ

ฮอรโมนทดแทนหรอืการฉดียาคุมกําเนดิ ไดรบัขอมูลเกีย่วกบัโรคมะเร็งเตานมจากบคุลากรสาธารณสขุ 

อสม. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานมและการปองกันโรคมะเร็งเตานมในระดับมาก สวนการ

รบัรูปจจยัเสีย่งตอการเกิดโรคและอาการของโรคอยูในระดบัปานกลาง ดานพฤติกรรมเพ่ือปองกนัโรค

มะเร็งเตานมของ อสม. พบวาสวนใหญตรวจเตานมดวยตัวเอง เพราะแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุข

แนะนําและเพราะกลัวเปนมะเร็ง (รอยละ 44.3 และ 43.2 ตามลําดับ) สวนที่ไมเคยตรวจเตานมดวย
ตนเองเพราะคิดวาตนเองไมเปนโรค รอยละ 12.6 โดยรอยละ 28.4 ไมแนใจวาในอนาคตจะตรวจ
เตานมดวยตนเองหรือไมเปนเพราะไมทราบวาตรวจอยางไร และยังพบ อสม.บางสวนไมไดรบัการตรวจ

เตานมโดยบุคลากรสาธารณสุขเนื่องจากความอาย (รอยละ 8.4)  สวนการตรวจภาพถายรังสีเตานม

พบอุปสรรคไดแก ไมมีเวลาไปตรวจ (รอยละ 30.5) และคาใชจายในการตรวจสูง (รอยละ 22.1) อสม. 

รับรูขอมูลเก่ียวกับปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคและความรูที่เก่ียวของกับโรคมะเร็งเตานม โดยการรับรู
ขอมูลสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งเตานมของ อสม. 
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ผูวิจัยไดสังเคราะหเปน 6 กลยุทธในการปองกันโรคมะเร็งเตานมคือ 1) การสงเสริมการรับรูขอมูลการ

ปองกันโรคจากแพทยและบุคลากรสาธารณสุข 2) การควบคุมนําหนักตัวและการรับประทานอาหาร

ที่ถูกตอง 3) การใหความรูเกี่ยวสรีระวิทยาพื้นฐาน เชน การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของเตานม

รวมกับไมมีประจําเดือน 4) การสงเสริมการตรวจเตานมดวยตนเองอยางตอเนื่อง 5) การตรวจมะเร็ง

เตานมโดยวิธีถายภาพรังสี และ 6) การทํางานเชิงรุกของ อสม. ในการคนหาผูปวยโรคมะเร็งเตานม

ตั้งแตระยะเริ่มแรก

คําสําคัญ: มะเร็งเตานม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลยุทธ การตรวจเตานมดวยตนเอง
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Strategies for Breast Cancer Prevention in Village Health Volunteers
Nongjangyai Sub-district, Bua Yai District, Nakhon Ratchasima Province

Wattana Lergnog, B.P.H.

Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Offi ce

Abstract

 This research aims to determine health literacy and practices in breast cancer 

prevention of the Village  Health Volunteers (VHVs) in Nongjangyai sub-district, Buayai 

district, Nakhon Ratchasima province. Output also benefi t a strategy synthesis for the 

VHVs. Data were collected between October 2011 - October 2012 from 107 VHVs by 

a set of questionnaire and an in-depth interview. Descriptive statistics i.e. percentage, 

mean, standard deviation were applied for data analysis. 

 Results shown that most samples were women aged 41-50 years old, married,

graduated primary school, with a 4,000-6,000 bath monthly income. An average age 

of the fi rst child bearing was 21-30 years old and menarche age was 14-16 years old. 

Samples were not on hormone replacement therapy nor injected contraceptive.  VHVs 

received health information from doctor or public health staff. The health literacy in 

general breast cancer knowledge and disease prevention were determined as high 

level, while that in risk factors and symptoms were determined as moderate level. 

Almost half of VHVs practice breast self-examination (BSE) as recommended by public 

health staff (44.3%) and with concern of the cancer (43.2%). Those who did not practice 
BSE mentioned their unawareness of the disease and may not practice later due to 
lack of instruction. Mammogram was not widely utilized due to lack of time (30.5) 

and its high cost (22.1%. The study also found that VHVs’s health literacy relates to 

their practice in breast cancer prevention
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Six strategies were synthesized for breast cancer prevention among VHVs i.e. 
1) promotion of health literacy 2) weight control and diet watch 3) providing basic 

knowledge about breast physiology and changes 4) promotion of continuous BSE 5) 

screening of early stages of cancer with mammogram 6) proactive cooperation to 

identify patients at early stages and to refer for treatment.

Keywords: breast cancer, cancer prevention, breast self examination, strategy
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บทนํา
 โรคมะเร็งเตานมเกิดจากเซลลบริเวณ
เตานมเจริญเติบโตผิดปกติ มีปจจัยสัมพันธ
หลายประการ เชน เชื้อชาติ บุคคลในครอบครัว 
การมีประจําเดือนครั้งแรกอายุนอยกวา 12 ป 
การรับประทานยาคุมกําเนิดเปนเวลานาน 10 ป 
การต้ังครรภ การสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา นาํหนักตัว 
และประวัต ิการได ร ับสารกัมมันตภาพรังส ี
ขนาด 100-200 เรด เปนระยะเวลา 10 ถงึ 15 ปี(1) 
โรคมะเร็งเตานมในกลุมสตรีอายุมากกวา 30 ป 
กําลังเปนปญหาสําคัญทั่วโลก มีอุบัติการณ
ของโรคน้ีถึง 37.4 คนตอประชากรสตรีแสนคน
ตอป ทวีปเอเชียพบมะเร็งเตานมเปนอันดับสอง
รองจากมะเร็งปากมดลูก พบในสตรีอายุ 20-30 
ป ประมาณ 50 ตอแสนประชากร และจะเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทาในทุกๆ ชวง 10 ป ประเทศไทย
พบอุบัติการณโรคมะเร็งเตานมเฉล่ีย 33.5 ตอแสน
ประชากร หรือประมาณ 1 ตอ 10 คน พบผูปวย
รายใหมเฉลี่ยปละ 5,592 ราย เสียชีวิตเฉลี่ยปละ 
1,840 ราย(2) ในจังหวัดนครราชสีมาพบสถิติ
ผูปวยมะเร็งเตานมในป พ.ศ. 2548 -2550 จาํนวน 
89, 100 และ 254 ราย ตามลําดับ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ
จังหวัดนครราชสีมา พบผูปวยโรคมะเร็งเตานม
จํานวน 4 ราย เสียชีวิตเมื่อป พ.ศ. 2554 จํานวน 
1 ราย และกําลังรักษา 3 ราย(3)

 อาการแสดงของโรคมะเรง็เตานม ซึง่เปน
สิ่งที่บงชี้ใหทราบวา อาจจะเปนมะเร็งในระยะ
แรกๆ จะมีกอนเล็กๆ ขึ้นที่เตานมแต ไมมีอาการ
เจ็บปวดจากนั้นกอนจะโตขึ้นอยางรวดเร็วมีการ

เปล่ียนแปลงขนาดและรปูรางของเตานม สามารถ
มองเห็นไดชัดเจน มีของเหลวไหลออกจากหัวนม 
ซึ่งอาจจะเปนนําเหลืองหรือเลือด ผิวหนังบริเวณ
ที่เตานมจะบวมแดง เน่ืองจากมีการอุดตันของ
ทางเดินนําเหลืองทําใหผิวหนังมีลักษณะคลาย
ผิวสม มีอาการเจ็บปวดเหมือนฝกอนจะโตขึ้น
จนแตกเปนแผล มะเร็งจะลุกลามแพรกระจาย
อยางรวดเรว็ไปตามอวัยวะตางๆ ทางหลอดเลอืด
และนําเหลือง  ซึ่งสวนใหญผูปวยจะมาพบแพทย
ดวยอาการแสดงของโรคมะเร็งในระยะที่เริ ่ม
แสดงอาการ เชน ตอมนําเหลืองท่ีรักแรโต หรือ
มีการกระจายของกอนมะเร็งเตานม อาการทาง
ปอด เปนตน 
 ปจจุบันถือวามะเร็งเตานมเปนโรคท่ีสามารถ
รักษาหายขาดไดถาตรวจพบในระยะเริ่มตน 
ในประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขได
กําหนดนโยบายมุงใหสถาบริการสาธารณสุขรณรงค
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตานมดวยตนเอง
ในสตรีกลุมเสี่ยงอายุ 35 ปขึ้นไป 3 วิธี คือ
1) การตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self 
Examination: BSE) อยางนอยเดอืนละคร้ัง ระยะ
เวลาที่เหมาะสม คือหลังหมดประจําเดือนแลว 7 
วันจะไดไมตึงและคลําไมเจ็บ ที่สําคัญควรมีการ
ตรวจเตานมดวยตนเองตั้งแตเริ ่มเปนสาวจน
ตลอดชีวติ เพือ่ใหเกดิความคุนเคยวาอะไรคอืปกติ
และอะไรคอืผดิปกติ ถาพบการเปลีย่นแปลงขนาด
เตานม เชน กอนประหลาดที่เตานมหรือใตรักแร
มนีาํไหลออกจากหวันม เจบ็หวันม ถกูดงึรัง้เขาใน
เตานมและผวิท่ีเตานมมีลกัษณะเหมอืนเปลอืกสม
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ควรไปพบแพทยเพื่อทําการตรวจวินิจฉัยตอไป
2) การตรวจโดยแพทยหรือบุคลากรสาธารณสุขท่ี
ไดรับการฝกอบรม ควรตรวจตั้งแตอายุ 20-39 ป
ขึน้ไป ทกุ 3 ป สวนสตรอีายมุากกวา 40 ป ควรรบั
การตรวจทุกป และ 3) การตรวจดวยเครื่องถาย
ภาพรังสี (Mammogram) ซึ่งสามารถตรวจพบ
กอนเกิดกอนได เปนวธิทีีด่ใีนคนพบมะเร็งในระยะ
เริ่มแรก แนะนําใหตรวจทุก 1-2 ป สําหรับผูหญิง
อายมุากกวา 40 ป ซึง่กลไกสาํคัญในการถายทอด
นโยบายดังกลาวสูการปฏิบัติคืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดย อสม. 
ถอืวาเปนผูมบีทบาทสาํคัญท้ังในการดแูลสขุภาพ
ของตัว อสม. เอง และสงเสริมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของเพ่ือนบาน ชวยในกระบวนการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ใหคํา
แนะนํา ถายทอดความรู และปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางที่ดีในการดูแลสุขภาพ(4) 

 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรูและ
พฤตกิรรมการปองกนัโรคมะเรง็เตานมเพือ่นํามาใช
กําหนดกลยุทธในการปองกันโรคมะเร็งเตานมใน
กลุม อสม. ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา  โดยการปรับปรุงแผนการ
ใหความรูและการปองกันโรคมะเร็งเตานม และ
เปนขอมูลในการสงเสริมใหสตรีมีพฤติกรรมการ
ปองกันโรคมะเร็งเตานมของตนเองตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาการรับรูและพฤติกรรมการ
ปองกันโรคมะเร็งเตานม และเพื่อกําหนดกลยุทธ
ในการปองกันโรคมะเร็งเตานมของกลุม อสม. 

ตําบลหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย
 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือหาความ
สัมพันธของตัวแปรรวม

ประชากรและกลุมตัวอยาง
 ประชากร คือ อสม. ตําบลหนองแจง
ใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  ที่มีชื่อ
อยูในทะเบียนชมรม อสม. ตําบลหนองแจงใหญ 
และปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสรมิสขุภาพตาํบลหนองแจงใหญมาอยางนอย 
1 ปขึ้นไป รวมทั้งหมด 130 คน  
 กลุมตัวอยาง คือ อสม. ตําบลหนองแจงใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนชมรม อสม. ตําบลหนองแจงใหญ และ
ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
สงเสรมิสขุภาพตาํบลหนองแจงใหญมาอยางนอย 
1 ปขึ้นไป จํานวน 95 คน และกรรมการชมรม 
อสม. จํานวน 12 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 107 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก 
ซึ่งมี 3 สวน ดังนี้
 สวนที่ 1 ขอมูลการรับรูการปองกันโรค
  มะเร็งเตานม  
 สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการปองกันโรค  
  มะเร็งเตานม 
 สวนที่ 3 ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก
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ขั้นตอนการวิจัย

1. ประสานงานกับประธานชมรม อสม. เพื่อ
 ขอความรวมมือและเตรียมการเก็บขอมูล 

2. ประชุมชีแ้จงกลุมตวัอยางใหทราบถงึกระบวน

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้

3. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม 

4. สัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง

5. เกบ็แบบสอบถามคนื และตรวจสอบความถกูตอง

 ความครบถวนของขอมูล

การวิเคราะหขอมูล  

 ใชสถิติเชิงพรรณนาคือ รอยละ คาเฉล่ีย +

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา

ขอมูลทั่วไป

 อสม. สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 41-50 ป 

มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีรายไดตอ

เดือน 4 ,000-6,000 บาท สถานภาพสมรสคู 

มบีตุรแลว สวนใหญมบีตุรคนแรกเมือ่อาย ุ21-30 
ป มีประจําเดือนครั้งแรกอายุ 14-16 ป ปจจุบัน

ประจําเดือนยังไมหมด ไมไดรับฮอรโมนทดแทน
เพ่ือรักษาอาการหมดประจําเดือน ไมกินหรือ

ฉีดยาคุมกําเนิด และมีแหลงที่รับทราบขอมูล

เก่ียวกับโรคมะเร็งเตานม คอื แพทยและบคุลากร
สาธารณสุข

ดานการรับรูขอมูลโรคมะเร็งเตานมของ อสม.

1.  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็งเตานม จาก 

 จํานวน 5 ขอ พบวา 3 ขอที่มีคะแนนสูงสุดคือ

 ขอที่ 2 มะเร็งเตานมเปนโรคที่มีความรายแรง

 มากถาเปนระยะรุนแรงแลวตองตาย ขอที่ 1 

 มะเร็งเตานมกําลังเปนโรคที่คุกคามผูหญิงใน 

 ปจจุบัน ขอ 5 ผูปวยมะเร็งเตานมที่คนพบโรค 

 ตั้งแตระยะเริ่มแรกอาจรักษาใหหายขาดได 

 โดยรวมพบวา อสม. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 

 โรคมะเร็งเตานมอยูในระดับมาก

2. ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค จากจํานวน 10 ขอ 

 พบวา 3 ขอท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ ขอ 9 การเสริม

 ทรวงอก เชน การฉีดพาราฟนเขาไปในเตานม

 เส่ียงตอการเปนมะเร็งเตานม ขอ 10 การรับประทาน

 อาหารท่ีมีไขมันสูง เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิด

 โรคมะเร็งเตานม

 ขอ 10 การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง 

 เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็งเตานม

 ขอ 1 อายุยิ่งมากยิ่งเสี่ยงตอการเปนมะเร็ง 

 เตานมมากขึ้น โดยรวมพบวา อสม. มีการรับรู

 ปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคอยูในระดับปานกลาง

3. อาการของโรคมะเร็งเตานม จากจํานวน  4 ขอ 

 พบวา 3 ขอที่มีคะแนนสูงสุดคือขอ 3 ถาผิว
 ของเตานมเปลี่ยนไปคลายผิวสม บวมแดง 
 แสดงวามีแนวโนมจะเปนมะเร็งเตานม ขอ 2 

 การมีของเหลวไหลออกจากหัวนมเปนอาการ

 รุนแรงของโรคมะเร็งเตานมขอ 1 ผูปวยโรค

 มะเร็งเตานมในระยะเริ่มแรกจะไมปรากฏ
 อาการใดๆ โดยรวมพบวา อสม. มีการรับรู

 อาการของโรคมะเร็งเตานมอยูในระดับปานกลาง

4.  การปองกันโรคมะเร็งเตานม จากจํานวน 11 ขอ 

 พบวา 3 ขอที่มีคะแนนสูงสุดคือขอ 2 วิธีการ
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 คนหาโรคในระยะเริ่มแรกที่นิยม ในปจจุบัน
 มี 3 วิธี ขอ 1 การปองกันโรคมะเร็งเตานม
 ที่ดีที่สุดคือการคนพบโรคตั้งแตระยะเริ่มแรก 
 ขอ 3 วิธีการตรวจเตานมดวยตนเองเปนวิธีท่ีงาย 
 สะดวก และประหยัดท่ีสดุ โดยรวมพบวา อสม. 
 มีการรับรูการปองกัน โรคมะเร็งเตานมอยูใน
 ระดับมาก
ดานพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งเตานมของ อสม.
 มีการปฏิบัติในการปองกันโรคมะเร็งเตานม 
คือ อสม. สวนใหญตรวจเตานมดวยตนเองอยาง
สมําเสมอ เพราะกลัวเปนโรคมะเร็งเตานม และ
คิดวาเปนวิธีที่สามารถลดอันตรายจากโรค
มะเรง็เตานมได โดยไดรบัคาํแนะนํามาจากแพทย
หรือบุคลากรสาธารณสุข อสม. ไดตรวจสุขภาพ
ประจําป และมีความรูเรื่องการปองกนัโรคมะเร็ง
เตานม แตยังมี อสม. ที่ไมเคยตรวจเตานมเพราะ
คดิวาตนเองไมเปนโรคนี ้เคยตรวจคร้ังแรกแลวไม
เปนโรค ไมมีเวลาไปตรวจ คาใชจายในการตรวจ
สูง ไมแนใจวาหนวยงานสนับสนุนคาใชจายหรือ
ไม และรูสึกอายแพทย โดยมีรายละเอียดแตละ
ขอคําถามดังนี้
1. การตรวจเตานมดวยตนเองในระยะ 1 ปท่ีผานมา 
  ไมเคยตรวจเตานมดวยตนเอง เพราะคิดวา 
  ตนเองไมเปนโรค รอยละ 12.6 เคยตรวจ
  เตานมดวยตนเอง เพราะแพทย หรือ 
  บุคลากรสาธารณสุขแนะนํา รอยละ 44.3
  เคยตรวจเตานมดวยตนเอง เพราะกลัวเปน 
  มะเร็ง รอยละ 43.2 อสม. มีความรูทั่วไป
  เก่ียวกบัโรคมะเรง็เตานมและการปองกัน
  โรคมะเร็งเตานมอยูในระดับมาก 

2. ความคิดจะตรวจเตานมดวยตนเองในอนาคต
  คิดวาจะไมตรวจเตานมดวยตนเอง เพราะ 
  ตรวจครั้งแรกแลวไมเปนโรครอยละ 14.7 
  คิดวาจะไมตรวจเตานมดวยตนเอง เพราะ 
  ไมทราบประโยชนของการตรวจ รอยละ 11.6 
  คิดวาจะตรวจเตานมดวยตนเอง เพราะกลัว 
  เปนมะเร็ง รอยละ 53.7 คิดวาจะตรวจเตานม
  ดวยตนเอง เพราะเปนวิธีลดอันตรายจาก
  มะเร็งได รอยละ 51.6 ไมแนใจวาจะตรวจ
  เตานมดวยตนเองหรอืไม เพราะไมทราบวา
  ตรวจอยางไร รอยละ 28.4
3. การรับการตรวจเตานมโดยบุคลากรสาธารณสุข 
 ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
  เคยรับการตรวจ เพราะกลัวเปนมะเร็ง 
  รอยละ 42.1 เคยรับการตรวจ เพราะมี
  การรณรงคใหตรวจ รอยละ 37.9 ไมเคย
  รับการตรวจ เพราะคิดวาตนเองจะไมเปนโรค 
  รอยละ 15.8 ไมเคยรับการตรวจ เพราะ
  อายหมอ รอยละ 8.4 ไมเคยรับการตรวจ 
  เพราะไมมีเวลาไปตรวจ รอยละ 8.4  
4. ความคิดจะไปรับการตรวจเตานมโดยบุคลากร 
 สาธารณสุข ในอนาคต
  คิดวาจะไมรับการตรวจ เพราะเคยตรวจ 
  คร้ังแรกแลวไมเปนโรค รอยละ 11.6 คดิวา
  จะรับการตรวจ เพราะกลัวเปนมะเร็ง รอยละ 
  55.8 คิดวาจะรับการตรวจ เพราะเปน
  วิธีท่ีสามารถลดอันตรายจากมะเร็งได รอยละ 
  54.7 ไมแนใจวาจะไปรบัการตรวจหรอืไม 
  เพราะไมมัน่ใจในวธิกีารตรวจ รอยละ 28.4 
  ไมแนใจวาจะไปรับการตรวจหรือไม เพราะ 
  ไมแนใจเรื่องคาใชจาย รอยละ 20.0 
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5. การตรวจภาพถายรังสีเตานม ในระยะ 5 ปี

 ที่ผานมา 

  ไมเคยตรวจภาพถายรังสีเตานม เพราะ 

  ไมมีเวลาไปตรวจ รอยละ 30.5

  ไมเคยตรวจภาพถายรังสีเตานม เพราะคา 

  ใชจายในการตรวจสูง รอยละ 22.1 

  เคยตรวจภาพถายรังสีเตานม เพราะกลัว 

  เปนมะเร็ง รอยละ 12.6 

  เคยตรวจภาพถายรังสีเตานม จากการไป 

  ตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 10.5 

6. ความคิดจะไปตรวจภาพถายรังสีเตานม
 ในอนาคต

  คิดวาจะไมตรวจภาพถายรังสีเตานม   

  เพราะคาใชจายในการตรวจสงู รอยละ 15.8

  คิดวาจะตรวจภาพถายรังสีเตานม เพราะ 

  กลัวเปนมะเร็ง รอยละ 46.3  

  คิดวาจะตรวจภาพถายรังสีเตานม จาก 

  ความรูเรื่องการปองกันโรคมะเร็งเตานม 

  รอยละ 31.6

  ไมแนใจวาจะตรวจภาพถายรังสีเตานม 

  หรือไม เพราะไมมั ่นใจในวิธีตรวจนี้ 

  รอยละ 28.4 

  ไมแนใจวาจะตรวจภาพถายรังสีเตานม 

  หรือไม เพราะคาใชจายในการตรวจสูง 

  รอยละ 27.4 

การรับรูขอมูลปจจัยเสี่ยง และความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งเตานม

 อสม. รับรูขอมูลเก่ียวกับปจจัยเส่ียงตอ

การเกิดโรคและความรูที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง

เตานม ไดแก การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง

การไมปรากฏอาการของโรคในระยะเริ่มแรก 
ประโยชนทางการรักษาของผูปวยโรคมะเร็งเตานม

ที่คนพบต้ังแตระยะเริ่มแรก อาการแสดงของ

มะเร็งเตานม การตรวจเตานมดวยตนเอง และ

การตรวจมะเร็งเตานมโดยวิธีถายภาพรังสี เปนตน 

และพบวาการรับรูขอมูลเหลาน้ีสัมพันธกัพฤติกรรม

การปองกันโรคมะเร็งเตานมของ อสม. 
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อภิปรายผล
 อสม. มีการรับรูปจจัยเส่ียงและความรูที่
เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็งเตานม โดยเห็นวา
ปจจัยตางๆ มีความสัมพันธกับการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม  ผูหญิงที่เริ่มมีประจําเดือนครั้ง
แรกที่อายุนอยกวา 12 ป จะเสี่ยงตอการเปนโรค
มะเร็งเตานมเปน 4 เทาของผูหญงิทีม่ปีระจําเดือน
คร้ังแรกเม่ืออายุมากกวา เน่ืองจากการมีประจํา
เดือนเมื่ออายุยังนอย สัมพันธกับการมีฮอรโมน
เอสโตรเจนในปริมาณสูงตลอดชีวิต  ซึ่งสงผลตอ
การเติบโตของเซลลในเตานมจนกลายเปนมะเร็ง
ได และผูหญิงท่ีหมดประจาํเดอืนเม่ืออายุมากกวา 
50 ปกจ็ะมโีอกาสเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็เตานม
เชนกัน เนือ่งจากการหมดประจาํเดอืนทีอ่ายมุาก
สมัพนัธกบัการมฮีอรโมนเอสโตรเจนในปริมาณสูง
เปนเวลานานขึน้ การรบัประทานอาหารท่ีมไีขมัน
สูงอาหารที่ผานการปรุงแบบทอด ก็มีความ
สัมพันธกับการเกิดมะเร็งเตานม นาํหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน
ในสตรีวัยหมดประจําเดือนมีความสัมพันธกับ
การเกิดโรคมะเร็งเตานมถึง 1.5-2 เทา เนื่องจาก
เนื้อเยื่อไขมันมีผลตอระดับฮอรโมนตางๆ ใน
รางกายเนื้อเยื่อไขมันที่มากเกินไปทําใหมีระดับ
ฮอรโมนสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง 
และผูหญิงที่มีนําหนักตัวมากตั้งแตเกิด จะมี
ความเส่ียงสูง ตอการเกิดโรคมะเร็งเตานมกอนท่ี
จะหมดประจําเดือน เชนเดียวกับการไดรับสาร
กัมมันตภาพรังสี เปนเวลานาน จะเส่ียงตอการ
เปนโรคมะเร็งเตานมสูง เมื่อวิเคราะหผลตาม
การศึกษาของโกสินทร ยอดแสน (7) ที่ศึกษา
ลักษณะปจจัยเสี่ยงตอการเปนมะเร็งเตานมใน
รูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา และพบวาปจจัยที่เพิ่ม

ความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมไดแก
การคลอดบุตรคนแรกเมื่ออายุนอยกวา 20 ป 
คดิเปนรอยละ 48.7 การรับประทานยาคุมกาํเนดิ
นานมากกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 60 การสูบบุหรี่
และดืม่เครือ่งด่ืมท่ีมแีอลกอฮอลเม่ืออายนุอยกวา 
20 ป คิดเปนรอยละ 86.1 และ 60.1 ตามลําดับ ผูวิจัย
ไดประมาณคาความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม
ใน 5 ปขางหนา ของกลุมตัวอยางแตละคนดวย 
Gail Model พบวามีเพียง 1 ราย (อายุ 58 ป) 
ที่มีความเสี่ยงสูง คิดเปนรอยละ 4.0 ของกลุม
ตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ 
 อยางไรก็ตาม การศึกษาของสุภาภรณ 
ตันตินันทตระกูล(8) เกี่ยวกับพฤติกรรมปองกัน
โรคมะเร็งเตานมโดยการประยกุตทฤษฎแีรงจงูใจ
ปองกันโรคพบวา การรับรูความรุนแรงและการ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคอยาง
มนียัสาํคญั ขณะทีค่วามคาดหวังในความสามารถ
ของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธของการ
ปองกันโรคมะเร็งเตานม มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปองกันโรคมะเร็งเตานมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาการกําหนดกลยุทธ
ควรเนนการสขุศกึษา ใหเหน็ความสาํคญัของการ
ตรวจเตานมดวยตนเองเพื่อปองกันโรค มากกวา
การใหความรูเกี ่ยวกับปจจัยเสี่ยงหรือความรู
เกี่ยวกับโรคเทานั้น 
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กลยุทธในการปองกันโรคมะเร็งเตานม 
 จากการศกึษาสามารถสงัเคราะหกลยุทธ
ในการปองกันโรคมะเร็งเตานมได 6 กลยุทธ คือ 
1) การสงเสริมการรับรูขอมูลการปองกันโรคจาก

แพทยและบคุลากรสาธารณสขุ 2) การควบคมุนาํ
หนักตัวและการรับประทานอาหารที่ถูกตอง 
3) การใหความรูเก่ียวสรีระวิทยาพ้ืนฐาน เชน 
การเปลีย่นแปลงขนาดและรูปรางของเตานมรวม
กับไมมีประจําเดือน 4) การสงเสริมการตรวจเตา
นมดวยตนเองอยางตอเนื่อง 5) การตรวจมะเร็ง
เตานมโดยวิธีถายภาพรังสี และ 6) การทํางาน
เชิงรุกของ อสม. ในการคนหาผูปวยโรคมะเร็ง
เตานมตั้งแตระยะเริ่มแรก
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บทคัดยอ
 โรคฟนผุในเด็กเล็กเปนปญหาสําคัญของหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทยพบสถานการณ
ฟนผุในเด็ก 3 ป รอยละ 51.7 และเด็ก 5 ป พบฟนผุสูงถึง รอยละ 78.5 ซึ่งอยูในระดับท่ีนาเปนหวง 
เนื่องจากเด็กไมสามารถดูแลสุขภาพชองปากตนเองได ตองอาศัยการดูแลจากผูปกครอง การศึกษาครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก 0-5 ปของผูปกครองในเขตนครชัยบุรินทร
จํานวน 349 คน ระหวางเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557 โดยเปนการศึกษาแบบตัดขวาง เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ อันประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก และสภาวะทันตสุขภาพ
เด็ก วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวาผูปกครองสวนใหญเปนบิดามารดา(รอยละ 71.9) อายุเฉลี่ย 33.6 ปี 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา(รอยละ 48.9) มีอาชีพรับจาง(รอยละ 51) เด็กสวนใหญมีอายุ 3 ป(รอยละ32.1)
ดานสภาวะทันตสุขภาพเด็ก พบฟนผุรอยละ 62.5 โดยผูปกครองสวนใหญมีความรูดานทันตสุขภาพอยูในระดับดี
(รอยละ 61.3) แตยังขาดความรู เชน การแปรงฟนใหเด็กควรแปรงหลังอาหารทุกมื้อ อาหารท่ีมีประโยชน
ในการเสริมสรางฟนคือ อาหารจําพวกนม ไข และลักษณะเริ่มแรกของโรคฟนผุคือ ฟนเปลี่ยนเปนสีขาวขุน 
(รอยละ 71.63, 69.63, 40.69 ตามลําดับ) สวนเด็กในปกครองของผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุรอยละ 63.1 ดาน
ทศันคติในการดแูลทนัตสขุภาพสวนใหญอยูในระดบัดี(รอยละ 74.8) ทศันคติไมถกูตอง เชน เห็นวาไมควรถอน
ฟนหรือทําการรกัษาใดๆ ขณะมอีาการปวด บวม อกัเสบ, การใหเด็กหลับขณะดดูขวดนมไมเก่ียวของกับการ
เกิดโรคฟนผุ และไมแนใจวาการถอนฟนนํานมกอนกําหนดทําใหเสียประสาท (รอยละ 67.33, 34.95, 39.82 
ตามลําดับ) เด็กในปกครองของผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุรอยละ 60.9 ดานการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ
สวนใหญอยูในระดบัปานกลาง(รอยละ 50.7)  การปฏิบตัขิองผูปกครองท่ีไมถกูตอง เชน ซือ้ขนมหวานใหเด็ก
รบัประทานเปนบางครัง้ และหลงัรับประทานแลวไมไดแปรงฟนใหเด็ก (รอยละ 74.21 และ 58.45 ตามลาํดับ) 
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําฟนผุได ผูปกครองที่ปฏิบัติอยูในระดับดีมีรอยละ 40.1 และเด็กในปกครองของ
ผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุเพียงรอยละ 56.4 
การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาผูปกครองสวนใหญมีความรูและทัศนคติอยูในระดับดี สวนการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง และพบวาการปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กที่ถูกตองเหมาะสมของผูปกครองนาจะ
สมัพนัธกบัการลดของอตัราการเกดิโรคฟนผใุนเด็กกลุมนี ้บคุลากรทนัสาธารณสขุจงึควรมุงเนนใหผูปกครอง
เกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติที่ถูกตองในการดูแลเด็กในปกครอง เพ่ือการปองกันฟนผุอยางตอเน่ือง 
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : ความรูทัศนคติ พฤติกรรมทันตสุขภาพ เด็กกอนวัยเรียน
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Parental Knowledge, Attitude, and Practice of Dental Health Care 
for Preschool Children in Nakhonchaiburin Region

Kantima Hampromarat  D.D.S., Cert. in Clin Sc. (Super G.P.)

Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima Province

Abstract
 Dental caries have commonly affected preschool children worldwide. In Thailand, 
the incidence is 51.7% and 78.5% among the 3-year-old and the 5-year-old, respectively. 
Parental guidance and care are required to improve the dental health status of the 
children. This cross sectional interview research aims to determine the parental 
knowledge, attitude, and practice in dental care for preschool children, less than 
5 years old. The research was done in 4 provinces: Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, 
Surin, and Buriram. Data collection was done between August-October 2014 and 349 
parents were recruited. 
 Results show that most samples are either a father or mother (71.9%) with 
an average age of 33.6 years old, while the average age of children is 3 years old. 
About half of parents graduated from high school and are currently employed (48.9% 
and 51%).  Sixty-one percent of parents have good dental care knowledge. Lacks of 
knowledge are post-meal brushing, dental health promoting diets, age of the fi rst 
permanent tooth, and early signs of dental caries. Seventy-fi ve percent of parents 
also have good attitude towards dental health. Some misled attitudes include no 
tooth extraction during an active dentoalveolar abscess, bottle-related dental caries, 
and association between an early extraction of deciduous teeth and nerve injuries. 
Only half of parents have a fair dental health practice (50.7%) and the unfavorable 
practices are sweet treats, no post-meal brushing. Those are the major contributing 
factors to dental health compromise in preschool children. 
 This research also has elaborated the association of parental knowledge, 
attitude, and practice with children’s dental health status. Parents are certain actors 
to decrease dental caries in their children. Public health workforce should therefore 
focus on empowering and educating parents for the consequent preschool dental 
health practice.

Keywords: knowledge, attitude, practice, dental health, preschool children
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บทนํา
 โรคฟนผุถือไดวาเปนปญหาโรคในชองปาก
ที่สําคัญพบไดในทุกกลุมอายุของประชากรไทย 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ในกลุมเด็กเล็ก ในชวง 20 ปที่
ผานมาและมแีนวโนมสูงข้ึนสําหรบัประเทศกาํลัง
พัฒนา จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 25551 พบวาเด็กอายุ 3 ป 
เปนโรคฟนผุรอยละ 51.7 มคีาเฉลีย่ฟนผุ ถอน อดุ 
2.7 ซีต่อคน เดก็อายุ 5 ป เปนโรคฟนผุสูงถึงรอยละ 
78.5 คาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด 4.4 ซี่ตอคน 
เม่ือเปรยีบเทยีบกับสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต
นครชยับุรนิทรพบวาเด็ก 3 ป รอยละ 57.1 และ 5 
ป รอยละ 81.2 มปีระสบการณฟนผ ุโดยมีคาเฉล่ีย
ฟนผุถอนอุด 2.8 และ 4.9 ซี่ตอคน ตามลําดับ2 
นั่นคือความชุกและความรุนแรงของโรคฟนผุ
ในเดก็เขตนีส้งูกวาเดก็กลุมอายเุดยีวกนัในระดบั

ประเทศมาก และพบวาฟนนาํนมท่ีผเุกือบท้ังหมด
ยงัไมไดรบัการรักษา  โดยสาเหตุสวนใหญเกดิจาก
พฤติกรรมการเลี้ยงดูของผูปกครองที่ไมถูกตอง 

เชน การใหเด็กหลับคาขวดนม การใหเด็กดื่มนํา
อัดลมและรับประทานขนมหวานระหวางมื้อ 
การไมแปรงฟนใหเด็กอยางสมาํเสมอ มกีารศึกษา
พบวาสาเหตุหลักของการเกิดโรคฟนผุในเด็ก 
เกิดจากการใชขวดนมในการเล้ียงดูอยางไมเหมาะสม 
โดยเฉพาะการใชขวดนมตอนกลางคืน3 เด็กที่
หลับคาขวดนมเปนประจํา จะมีคาเฉลี่ยฟนผุ 
ถอน อุด สูงกวาเด็กที่ไมหลับคาขวดนม และเด็ก

ที่ไมไดดูดนําตาม มีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด สูงกวา

เดก็ทีด่ดูนาํตามหลงัดดูนมเปนประจาํ  สาํหรบัใน
ประเทศไทย จากการสอบถามมารดาเดก็แรกเกดิ
จนถึง 2 ป พบวารอยละ 48 ปลอยใหเด็กหลับคา
ขวดนม และมากกวารอยละ 80 ยงัดูดขวดนมจน
อายุ 2-3 ป4 

และพบวาเด็กที่มีฟนผุสวนมากจะมีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารวางระหวางมื้อเกิน 3 ครั้ง

ตอวันอีกดวย3  เด็กอายุ 1.5 ป ที่ดื่มนําหวาน
เปนประจําและแปรงฟนนอยกวา 2 ครั้งตอวัน 
สัมพันธกับการเกิดโรคฟนผุเมื่ออายุ 5 ป5  และมี
การศึกษาพบวาปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําใหเกิด
โรคฟนผุในเด็กอายุตํากวา 6 ป คือการแปรงฟน
นอยกวา 1 ครั้งตอวัน6 เนื่องจากการแปรงฟน
จะชวยปองกนัการกอตัวของเช้ือ อกีท้ังยังสามารถ
หยุดและชะลอการเกิดโรคฟนผุในระยะเริ่มตน
ได7  เด็กที่เริ่มแปรงฟนกอนอายุ 1 ป จะมีสภาวะ
ปราศจากโรคฟนผุเมื่ออายุ 3 ปสูงกวาเด็ก
ท่ีไมไดแปรง และเด็กท่ีเร่ิมแปรงฟนต้ังแตอายุนอยๆ 
จะมีคาเฉลี่ยฟนผุ ถอน อุด ตํากวาเด็กที่แปรงฟน
เมื่ออายุมากอยางมีนัยสําคัญ8 ดังนั้นพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพชองปากที่ถูกตองเหมาะสม 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน
จึงเปนพื้นฐานสําคัญของการมีทันตสุขภาพที่ดี 
ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตด ี
มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย9  

แมวาในเขตนครชัยบุรินทรจะมีการดําเนินงาน
สงเสริม ปองกันทันตสุขภาพในเด็ก ตั้งแตมารดา
มาฝากครรภ มกีารใหทนัตสุขศกึษาแกผูปกครอง
รวมทั้งมีการทาฟลูออไรดวานิชในเด็กกลุมเสี่ยง
แลวก็ตาม แตอัตราการเกิดโรคฟนผุก็ยังไมลดลง
และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทันสุขภาพ
ระดบัเขตยงัมอียูนอย ดงันัน้ผูวจิยัจึงมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษา ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคฟนผุในเด็ก
ในพื้นท่ีเขตนครชัยบุรินทร เพ่ือนําผลการศึกษา
ที่ไดมาเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบบริการ
ดานการสงเสริม ปองกันทันตสุขภาพในเด็กเล็ก
ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียนของผูปกครองในเขตนครชัยบุรินทร  

วิธีดําเนินการ
1. รูปแบบการวิจัย:เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
 (Descriptive research)
2. การคํานวณขนาดประชากร: จากสตูรคํานวณ
 ที่ไมทราบจํานวนประชากร
 n=Z2PAQA/e2 กําหนดใหคา Z ท่ีระดับนัยสําคัญ
 0.05 =1.96  PA=0.65 (ความชุกของโรคฟนผุ
 ใน เด็ก 3ป ในเขตรอยละ65) QA= [1-PA] =0.35 
 และ e ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ไดขนาด 
 ตัวอยาง คือ 349 ตัวอยาง
3. ประชากรที่ศึกษา: ผูปกครองเด็กอายุ 0-5 ป 
 ของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
 สงเสริมสุขภาพตําบล โดยแตละจังหวัด
 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย, สุรินทร) ทําการ
 สุมอยางงาย เลือกจังหวัดละ 5 อําเภอๆ ละ 
 20 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 400 ตัวอยาง
4. เกณฑคัดเลือกตัวอยาง: ผูปกครองที่มีหนาที่
 ดูแลเด็กโดยตรง ไมวาจะเปนบิดา มารดา 
 หรือ บุคคลอ่ืนๆ ในบาน และใหความรวมมือ
 ในการตอบแบบสอบถาม
5. เกณฑคดัตวัอยางออกจากการศกึษา: ผูทีไ่มได
 มีหนาที่ในการดูแลเด็กโดยตรง และ / หรือ
 ไมทราบขอมูลเด็ก
6. สถานทีแ่ละระยะเวลา: โรงพยาบาลชมุชนและ
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล ใน 4 จงัหวดั
  20 อําเภอ ระหวางเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2557

7. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวิจยั: แบบสมัภาษณ สราง
 เคร่ืองมือโดยอางอิงจากเอกสารและการทบทวน
 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยกําหนดขอบเขต
 เนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษา 
 โดยขอมูลคําถามแบงเปน 2 สวน 
8. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ: ตรวจสอบ
 ความตรงของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
 และตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ 
 หาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคไดคา
 ความนาเชื่อถือเทากับ0.75
  สวนท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง 
 ประกอบดวย ภูมิลําเนา เพศ อายุ ความสัมพันธ
 ระหวางเด็กกับผูปกครอง ระดับการศึกษา 
 อาชีพ รายได อายุของเด็ก สภาวะสุขภาพ
 ชองปากเด็ก ขอคําถามจํานวน 8 ขอ
  สวนที ่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรม
 การดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 
 ขอคําถามจํานวน 39 ขอ
9. การเก็บรวบรวมขอมูล
  ขั้นเตรียมการ: จัดทําหนังสือขอความ 
 อนุเคราะห
 จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 4 จงัหวัด 
 ประสานความรวมมือกับผูรับผิดชอบ ปรับ
 มาตรฐานผูสัมภาษณโดยผูวิจัย ช้ีแจงวัตถุประสงค
 กระบวนการสาํรวจ และทาํความเขาใจคาํถาม
 แตละขอ โดยผูสัมภาษณและผูตรวจเปน
 ทันตบุคลากรจังหวัดละ 5 คน รวม 20 คน 
 ปรับมาตรฐานการตรวจ โดย ตรวจฟนเด็ก 
 0-5 ป จํานวน 10 คนเปรียบเทียบกันเอง
 ในกลุมผูตรวจ และเทียบกับวิทยากรผลการตรวจ
 วิเคราะหไดคา Kappa = 0.85
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  ข้ันตอนการเก็บขอมูล: ช้ีแจงวัตถุประสงค
 และประโยชนจากการทําวิจัยครั้งนี้แกผูให 
 ขอมูล เพื่อขอความรวมมือในการสัมภาษณ 
 และลงนามในใบยินยอมดําเนินการสัมภาษณ 
 โดยขณะทําการสัมภาษณ ใหผูปกครอง
 มีอิสระในการตอบ เมื่อทําการสัมภาษณ 
 เสร็จ ตรวจสอบความเรียบรอยของแบบ 
 สัมภาษณใหครบถวสมบูรณ
10. การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
 สําเร็จรูป โดยใช
  สถิติเชิงพรรณนา สําหรับลักษณะของ 
 ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน และขอมูลดาน 
 พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน
 เกี่ยวกับความรู ทัศนคติและการปฏิบัต ิ
 โดยคิดคาคะแนน ใชความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย
 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  เกณฑการแบงระดับคะแนนความรู
โดย   คาคะแนนสูงสุด (13) – คาคะแนนตําสุด

ระดับการวัด (3)

 ความรูระดับตํา  คาระดับคะแนน  0.00 - 4.33
 ความรูระดับปานกลาง   คาระดับคะแนน   4.34 - 8.67
 ความรูระดับสูง  คาระดับคะแนน  8.68 - 13.00
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  เกณฑการแบงระดับคะแนนทัศนคติ
  ขอคําถามแสดงลักษณะทางบวก   ขอคําถามแสดงลักษณะทางลบ

 ระดับความคิดเห็น      คะแนน       ระดับความคิดเห็น      คะแนน

 เห็นดวย 3 เห็นดวย 1
 ไมแนใจ 2 ไมแนใจ 2
 ไมเห็นดวย 1 ไมเห็นดวย 3

คาคะแนนสูงสุด (42) – คาคะแนนตําสุด (14)
ระดับการวัด (3)

 ทัศนคติระดับตํา  คาระดับคะแนน  14.00 - 23.33
 ทัศนคติระดับปานกลาง คาระดับคะแนน  23.34 - 32.67
 ทัศนคติระดับสูง  คาระดับคะแนน  32.68 - 42.00

  เกณฑการแบงระดับคะแนนการปฏิบัติ
  ขอคําถามแสดงลักษณะทางบวก   ขอคําถามแสดงลักษณะทางลบ
 
 ระดับการปฏิบัติ        คะแนน        ระดับการปฏิบัติ        คะแนน

 ปฏิบัติเปนประจํา 2   ปฏิบัติเปนประจํา   0
 ปฏิบัติบางครั้ง 1   ปฏิบัติบางครั้ง 1
 ไมปฏิบัติ 0   ไมปฏิบัติ 2

คาคะแนนสูงสุด (24) – คาคะแนนตําสุด (0)

ระดับการวัด (3)
 การปฏิบัติระดับควรปรับปรุง คาระดับคะแนน 0.00 - 8.00

 การปฏิบัติระดับปานกลาง คาระดับคะแนน 8.01 - 16.00

 การปฏิบัติระดับดี คาระดับคะแนน 16.01 - 24.00   
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ผลการศึกษา 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 
349 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย(รอยละ 
84.5 และ 15.5 ตามลําดับ) อายุเฉลี่ย 33.6 ป 
สวนมากเปนบิดา มารดาของเด็ก (รอยละ 71.9) 
สวนใหญจบชั ้นมัธยมศึกษา (รอยละ 48.9) 
มีอาชีพรับจางมากที่สุด รองมาคือเกษตรกรรม
(รอยละ 51 และ 27.2 ตามลําดับ) มีรายได 
5,000-10,000 บาทเปนสวนใหญ (รอยละ 67.6) 
เด็กที่อยูในปกครองสวนใหญมีอายุ 3 ป (รอยละ 
32.1) และมีฟนผุรอยละ 62.5 ดังแสดงในตารางท่ี 1
 ความรูดานทันตสุขภาพของผูปกครอง
อยูในระดับดี (รอยละ 61.3) โดยผูปกครอง
สวนมากทราบวา อาหารท่ีทําใหฟนผุคือ ขนมหวาน 
ควรใชยาสีฟนสําหรับเด็กในการแปรงฟน และ
การปลอยใหเด็กหลับคาขวดนมเปนสาเหตุ
ของฟนผุ แตยังขาดความรูเรื ่องควรแปรงฟน
ใหเด็กหลังอาหารทุกมื้อ ผูปกครองสวนมาก
(รอยละ 71.63) คิดวาควรแปรงฟนวันละ 2 ครั้ง 
คอื เชาและกอนนอนก็พอ และไมทราบวาอาหาร
ทีค่วรสงเสริมใหเดก็รบัประทานเพ่ือเสริมสรางฟน 
คือ อาหารจําพวก นม ไข (รอยละ 69.63)  
และไมทราบลักษณะอาการเริ่มตนของฟนผ ุ
(รอยละ 40.69) และพบเด็กในปกครองของ
ผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุ รอยละ 63.1 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2,3
 ทัศนคติของผูปกครองอยูในระดับดีเปน
สวนใหญ (รอยละ 74.8) ผูปกครองเห็นความสําคัญ
และใหความสนใจในการดูแลฟนเด็ก เพราะเช่ือวา
ฟนนาํนมมีความสําคัญเทากับฟนแท และการแปรงฟน
เปนวิธีที่ดีในการปองกันฟนผุ สวนทัศนคติที่

ไมถูกตอง คือ ไมควรถอนฟนหรือทําการรักษา
ใดๆ ขณะมีอาการปวด บวม อักเสบ (รอยละ 
67.33) และการใหเด็กหลับขณะดูดขวดนม
ไมทําใหเกิดฟนผุ (รอยละ 34.95) และไมแนใจ
วาการถอนฟนนํานมกอนกําหนดทําใหอันตราย
ตอเสนประสาท(รอยละ39.82) และพบเด็ก
ในปกครองของผูปกครองกลุมน้ีมีฟนผุ รอยละ 
60.9 ดังแสดงในตารางที่ 4,5
 การปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก
ของผูปกครองสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
(รอยละ 50.7) ผูปกครองสวนใหญยงัซือ้ขนมหวาน
ใหเด็กกินเปนบางคร้ัง (รอยละ 74.21) ไมไดแปรงฟน
ใหเด็กหลังรับประทาน (รอยละ 58.54) และ
ไมพาเดก็มาพบทันตแพทยอยางสมาํเสมอ (รอยละ 
46.99) ซึง่ลวนเปนพฤตกิรรมทีส่งเสรมิใหเกิดฟนผ ุ
สวนผูปกครองที่ปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพ
ของเด็กอยูในระดับดี มีรอยละ 40.1 และพบวา
เด็กในปกครองของผูปกครองกลุมนี้มีฟนผุเพียง
รอยละ 56.4 ดังแสดงในตารางที่ 5,6
 จากผลการศกึษาคร้ังนีพ้บวา การปฏิบตัิ
ในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผูปกครองอยาง
ถกูตองเหมาะสม สามารถลดอตัราการเกดิโรคฟน
ผุในเด็กวัยนี้ได ทันตบุคลากรจึงควรกระตุน
ใหผูปกครองตระหนักถึงความสําคัญของทันตสุขภาพ
ในเด็กและมุงใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง รวมทั้ง
เนนการบริการเชิงรุก โดยบูรณาการรวมกับงาน
สงเสริม ปองกันสุขภาพในดานอื่นๆ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการแกไขปญหา อยางตอเน่ือง
และยั่งยืน
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง

 ขอมูลทั่วไป จํานวน (n=349) รอยละ

เพศ

  ชาย  54  15.5

  หญิง  295  84.5

ความสัมพันธเกี่ยวของกับเด็กกอนวัยเรียน  

  พอแม  251  71.9

  ปูยาตา ยาย  66  18.9

  ลุงปานาอา  32  9.2

อายุ   

  ตํากวา 20 ป   6  1.7

  20-30 ป  117  33.5

  31-40 ป  164  47

  41-50 ป  53  15.2

  51 ป ขึ้นไป  9  2.6

อายุเฉลี่ยเทากับ  33.6ป สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  12.03
 อายุมากที่สุด (Max) =  64 ป อายุนอยที่สุด (Min) = 19 ป

ระดับการศึกษา   

 ไมไดเรียน 5 1.4

 ประถมศึกษา 105 30.1

 มัธยมศึกษา 171 48.9

 ปวช./ปวส. 12 3.4

 อนุปริญญา 10 2.8

 ปริญญาตรี 47 13.4
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อาชีพ

 เกษตรกรรม 95 27.2

 รับจาง 178 51

 รับราชการ 30 8.6

 พอบาน แมบาน 32 9.2

 คาขาย 14 4 

รายได/เดือน

 0-5,000.-บาท 89 25.5

 5,001-10,000.-บาท 236 67.6

 10,001-15,000.-บาท 17 4.9

 15,001-20,000.-บาท 5 1.4

 20,000.-บาท ขึ้นไป 2 0.6

อายุเด็ก

 ตํากวา 1 ป 28 8.02

 1 ป 87 24.92

 2 ป 96 27.5

 3 ป 112 32.1

 4 ป 16 4.6

 5 ป 10 2.9

สภาวะทันตสุขภาพเด็ก

 ไมมีฟนผุ 131 37.5

 มีฟนผุ 218 62.5
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ตารางที่ 2  ความรูดานทันตสุขภาพของผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน

        ขอคําถามเกี่ยวกับความรู  

1. อาหารทําใหฟนผุไดงาย คือ ขนมหวาน

2. ยาสีฟนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก คือ ชนิดเปนครีมสําหรับเด็ก เชน โคโดโมะ

3. ฟนตามธรรมชาติของคนเรามี 2 ชุด

4. การกระทําท่ีทําใหเด็กเปนโรคฟนผุ คือ การปลอยใหเด็กหลับคาขวดนม

5. พอ แม ควรเร่ิมดูแลรักษาความสะอาดฟนลูกต้ังแตฟนนาํนมซ่ีแรกข้ึนในชองปาก

6. ฟนนาํนมซ่ีแรกเร่ิมข้ึนเม่ืออายุ 6-8 เดือน

7. ฟนนาํนมมีท้ังหมด 20 ซ่ี

8. ถาฟนนาํนมผุและถูกถอนกอนกําหนดจะมีผลตอฟนแท คือ ข้ึนไมเปนระเบียบ

9. โรคฟนผุมีสาเหตุมาจากเช้ือโรคในชองปาก

10. ฟนแทซ่ีแรกเร่ิมข้ึนเม่ืออายุ 6 ขวบ

11. ลักษณะเร่ิมแรกของฟนผุ คือ ฟนเปล่ียนสีเปนขาวขุน

12. อาหารท่ีควรสงเสริมใหเด็กรับประทานเพ่ือเสริมสรางฟนคือ อาหารจําพวก นม ไข

13. วันหน่ึงเด็กควรแปรงฟน 3 เวลา คือ หลังอาหารทุกม้ือ

ตารางที่ 3  ความรูดานทันตสุขภาพของผูปกครอง และสภาวะทันตสุขภาพเด็ก

 

ผูปกครอง (n=349)

ตอบถูก            ตอบผิด

จํานวน    รอยละ    จํานวน    รอยละ

 349  100  0  0

 321  91.97  28  8.03

 321 91.97 28 8.03

 311 89.11 38 10.89

 306 87.67 43 12.33

 271 77.65 78 22.35

 259 74.21 90 25.79

 243 69.92 106 30.08

 232 66.47 117 33.53

 211 60.45 138 39.55

 207 59.31 142 40.69

 106 30.37 243 69.63

 99 28.37 250 71.63

   สภาวะทันตสุขภาพของเด็ก

 มีฟนผุ (คน/รอยละ)    ไมมีฟนผุ (คน/รอยละ)

   ตํา  8   (40.0) 12  (60.0) 20  (5.7)

ปานกลาง  42  (36.6) 73  (63.4) 115  (33.0)

   สูง  79  (36.9) 135 (63.1) 214  (61.3)

ระดับความรู
ของผูปกครอง รวม (รอยละ)

คะแนนเฉลี่ย=9 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=1.88
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ตารางที่ 4 ทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครอง

      ขอคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ

 

1. สุขภาพชองปากเด็กเปนสิ่งสําคัญ ผูปกครองควรใหความสนใจ

2. การแปรงฟนใหสะอาดอยางสมําเสมอเปนวิธีที่ดีในการปองกันฟนผุ

3. ผูปกครองควรหัดใหเด็กทําความสะอาดชองปากตั้งแตฟนขึ้นแลว

4. ฟนนาํนมสําคัญพอๆกับฟนแทเพราะชวยในการบดเคี้ยวเหมือนกัน

5. การเติมนาํตาลในนมหรือเครื่องดื่มจะทําใหฟนผุได

6. การใหเด็กกินขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ ทําใหฟนผุได

7. ไมควรถอนฟนหรือทําการรักษาใดๆ ขณะมีอาการปวดบวม อักเสบ

8. การใหเด็กหลับคาขวดนม ไมเกี่ยวของกับการเกิดโรคฟนผุ

9. ผูปกครองควรพาเด็กไปพบหมอฟนเมื่อเด็กมีอาการปวดฟนเทานั้น

10. การถอนฟนนาํนมกอนกําหนดทําใหเด็กเสียประสาท

11. ถาเด็กแปรงฟนเองไดแลว ผูปกครองควรปลอยใหเด็กแปรงเอง

12. ฟนนาํนมผุไมจําเปนตองรักษาเพราะอีกไมนานก็หลุด 

13. เมื่อฟนผุจนปวด ปลอยทิ้งไวก็จะหายเอง

14. การรมควันเพื่อเอาหนอนหรือแมงกินฟนออกสามารถรักษาฟนผุได 

ตารางที่ 5 ทัศนคติดานทันตสุขภาพของผูปกครอง และสภาวะทันตสุขภาพเด็ก

   สภาวะทันตสุขภาพของเด็ก
  มีฟนผุ (คน/รอยละ)        ไมมีฟนผุ (คน/รอยละ)

              ตํา 15 (65.2) 8 (34.8) 23 (6.6)
           ปานกลาง 41 (63.1) 24 (36.9) 65 (18.6)
              สูง 159 (60.9) 102 (39.1) 261 (74.8)

ระดับความคิดเห็นของผูปกครอง (n=349)

เห็นดวย          ไมแนใจ          ไมเห็นดวย

จํานวน(รอยละ)    จํานวน(รอยละ)    จํานวน(รอยละ)

 319 (91.40) 27 (7.73) 3 (0.87)

 317 (90.83) 21 (6.01) 11 (3.16)

 311 (89.11) 30 (8.59) 8 (2.30)

 308 (88.25) 36 (10.31) 5 (1.44)

 293 (83.95) 38 (10.88) 18 (5.17)

 286 (81.94) 41 (11.74) 22 (6.32)

 235 (67.33) 45 (12.89) 69 (19.78)

 122 (34.95) 61 (17.47) 166 (47.58)

 83 (27.78) 56 (16.04) 210 (60.18)

 78 (22.34) 139 (39.82) 132 (37.84)

 65 (18.62) 52 (14.89) 232 (66.49)

 42 (2.03) 68 (19.48) 239 (68.49) 

 25 (7.16) 53 (15.18) 271 (77.66)

 24 (6.87) 135 (38.68) 190 (54.45)

ทัศนคติของผูปกครอง
รวม (รอยละ)

คะแนนเฉลี่ย = 34 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.95
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ตารางที่ 6 การปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กของผูปกครอง

 ขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ   

1. เด็กใชยาสีฟนในการแปรงฟน

2. ผูปกครองเปนผูดูแลใหเด็กแปรงฟนทุกวัน

3. เด็กแปรงฟนในตอนเชาและกอนนอน

4. ผูปกครองดูแลใหเด็กบีบยาสีฟนใสแปรง

5. ผูปกครองเปนผูแปรงฟนใหเด็กเม่ือเด็กแปรงฟนเสร็จแลว

6. ผูปกครองตรวจฟน เหงือกของเด็กภายหลังการแปรงฟน

7. ผูปกครองใหเด็กรับประทานขนมหวานเคร่ืองด่ืมกอนนอน

8. ผูปกครองพาเด็กไปรับบริการตรวจฟนทุกๆ 6 เดือน

9. ผูปกครองดูแลใหเด็กรับประทานผักผลไมแทนขนมกรุบกรอบ

10. ผูปกครองดูแลใหเด็กบวนปากภายหลังรับประทานขนมหวาน

11. ผูปกครองซ้ือขนมหวาน ขนมกรุบกรอบใหเด็กรับประทาน

12. ผูปกครองใหนอนหลับพรอมขวดนมในปาก

ตารางที่ 7 การปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพของผูปกครอง และสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 

      ระดับการปฏิบัติ                  สภาวะทันตสุขภาพเด็ก 

  มีฟนผุ (คน/รอยละ)       ไมมีฟนผุ (คน/รอยละ)

 ควรปรับปรุง       32 (9.2)     20 (62.5) 12 (37.5)

 ปานกลาง     177 (50.7)     98 (55.4) 79 (44.6)

 ดี     140 (40.1)     79 (56.4) 61 (43.6)

คะแนนเฉลี่ย = 15.4 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.43

296 (84.81)

218 (62.46)

208 (59.59)

206 (59.02)

168 (48.13)

154 (44.12)

139 (39.82)

117 (33.52)

107 (30.65)

96 (27.50)

34 (9.74)

32 (9.16)

51 (14.61)

127 (36.38)

137 (39.25)

105 (30.08)

136 (38.96)

188 (53.86)

168 (48.13)

164 (46.99)

228 (65.32)

204 (58.45)

259 (74.21)

114 (32.66)

2 (0.58)

4 (1.16)

4 (1.16)

38 (10.90)

45 (12.91)

7 (2.02)

42 (12.05)

68 (19.49)

14 (4.03)

49 (14.00)

56 (16.05)

203 (58.18)

ระดับการปฏิบัติของผูปกครอง (n=349)

ปฏิบัติประจํา     บางครั้ง     ไมปฏิบัติ

จํานวน(รอยละ)     จํานวน(รอยละ)     จํานวน(รอยละ)

รวม (รอยละ)
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อภิปราย
 จากการศึกษาพบวา ผูปกครองเด็กกอน
วัยเรียนมีความรูดานทันตสุขภาพ อยูในระดับสูง 
รอยละ 61.3  โดยผูปกครองทุกคนทราบวา
ขนมหวาน และน ําตาลเปนสาเหตุของการ
เกิดโรคฟนผุ ทั้งนี้เด็กที่ผู ปกครองไมทราบวา
การรับประทานอาหารหวานทําใหฟนผุ จะเส่ียง
ตอการเกดิฟนผุมากกวาเดก็ท่ีผูปกครองทราบวา
ขนมหวานทําใหเกิดฟนผุ10  และเด็กท่ีดื่มเคร่ือง
ดื่มที่มีนําตาลมากเปนเวลานาน เช้ือ S.mutans 
และแลคโตบาซิลัส จะสามารถเผาผลาญนําตาล
ไดมาก ทําใหเกิดกรดทําลายเคลือบฟนและเนื้อ
ฟนไดมากตามระยะเวลาท่ีสัมผัส11 นอกจากนี้
เด็กท่ีรับประทานอาหารหวาน ขนมกรุบกรอบ 
ตั้งแต 5 เดือนแรกจะพบความเส่ียงสูงตอการ
เกิดโรคฟนผุ และหากผูปกครองเด็กขาดความรู
ในการดูแลทันตสุขภาพของตนเองและลูก จึงมี
โอกาสทําใหเด็กฟนผุสูง12,13  การศึกษาน้ีพบวา
ผูปกครองรอยละ 69.6 ไมทราบวาอาหารที่ควร
สงเสริมใหเด็กรับประทานเพื่อเสริมสรางฟน คือ 
อาหารจําพวก นม ไข เนื่องจากนมเปนอาหารที่
มคีณุสมบัตปิองกนัฟนผ ุและมีแคลเซียมทีจ่ะชวย
เสริมสรางกระดูกและฟน  
 จึงควรสงเสริมใหเด็กรับประทานเปนประจํา
ผูปกครองทราบวาการปลอยใหเด็กหลับคาขวด
นมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคฟนผุรอยละ 89.1
ซึ่งจากการศึกษาพบวาเด็กที่หลับคาขวดนมเปน
ประจํา มีคาเฉล่ียฟนผุ ถอน อุดสูงกวาเด็กกลุม
ที่ไมหลับคาขวดนม เนื่องจากในขณะที่เด็กหลับ 
อัตราการหล่ังของนาํลายจะลดลงทาํใหคราบนม
ตดิอยูทีผ่วิฟนเปนเวลานาน เกดิฟนผไุดงาย ดงันัน้

ควรใหเด็กดูดนําตามหลังจากดูดนม

เพื่อชะลางคราบนมออกจากชองปาก และ
ควรใหเด็กเลิกดูดขวดนมกอนอายุ 1ป จะชวย
ปองกันฟนผุได14 
 แมวาความรูจะเปนปจจัยสําคัญในการ
ปองกันฟนผุในเด็กปฐมวัย15,16 แตในภาพรวม
การศึกษาในครั้งนี้พบวาผูปกครองที่มีความรู
อยูในระดับดี แตเด็กในความดูแลมีฟนผุสูงถึง
รอยละ 63.1 แสดงวาความรูอยางเดียวอาจไม
เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
 ในดานทัศนคติพบวา ผูปกครองเด็กมี
ทศันคติอยูในระดับด ีรอยละ 74.8 ผูปกครองเดก็
สวนใหญเห็นความสําคัญของฟนน ํานม 
(รอยละ 91.4) และเห็นวาฟนน ํ านมมีความ
สําคัญพอๆกับฟนแท เพราะชวยในการบดเคี้ยว
เหมือนกัน นอกจากนั้นฟนนํานมยังชวยใหการ
เจริญเติบโตของขากรรไกรเปนปกติ และกันท่ีไว
สาํหรับฟนแททีจ่ะข้ึนมาในชองปาก ถาฟนนาํนม
ถกูถอนไปกอนกําหนดอาจสงผลใหฟนแทซอนเก
ได ผูปกครองสวนใหญเห็นวาการแปรงฟนอยาง
สมําเสมอเปนวิธีที่ดีในการปองกันฟนผุ(รอยละ 
90.8) เน่ืองจากการแปรงฟนเปนการกําจัดแผน
คราบจุลินทรียและนําตาลออกจากชองปาก
ทําใหไมเกิดกรดกัดกรอนผิวฟน สวนทัศนคติที่
ไมถูกตองคือ การเห็นวาไมควรถอนฟน หรือ
ทําการรักษาใดๆ ในขณะท่ีมีอาการปวดฟน 
อักเสบ (รอยละ 67.33) ผูปกครองจึงไมพาเด็ก
มาพบทันตแพทย สอดคลองกับการสํารวจสภาวะ
ทันตสุขภาพระดับเขตที่ผานมาที่พบวาฟนที่ผุ
เกือบท้ังหมดยังไมไดรับการ รักษาทําใหโรคลุกลาม 
รนุแรงมากข้ึน บางรายอาจตองสูญเสียฟนไปกอน
วัยอันควร
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ดังนั ้นควรปรับทัศนคติในการพาเด็กมาพบ
ทันตแพทยตั้งแตฟนนํานมซ่ีแรกข้ึน เพื่อทําการ
ตรวจฟนและรับฟลูออไรดเสริมอยางสมําเสมอ 

ทั้งน้ีเม่ือผูปกครองมีทัศนคติที่ดี จะสงผลตอการ

ปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม และพฤติกรรม

ทนัตสขุภาพของเดก็จะไดรบัอิทธิพลจากปจจยันาํ

ทีส่มัพันธกบัผูปกครอง ไดแก ทศันคติตอการดแูล
ทันตสุขภาพชองปาก ในขณะที่ความรู มีผล

นอยมากตอพฤติกรรมทันตสุขภาพ17 

 ในดานการปฏิบัติพบวา ผู ปกครอง

มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.7 

ผูปกครองสวนใหญปฏิบตัถิกูตองในเรือ่งการดแูล

ใหเด็กใชยาสีฟนและแปรงฟนทุกวัน (รอยละ 62.4) 

เนื่องจากฟลูออไรดชวยเสริมสรางใหเคลือบฟน

แข็งแรงและลดการละลายของผิวฟน ชวยยับยั้ง
ขบวนการสูญเสียแรธาตุและเสริมสรางแรธาตุ

กลับคืนทําใหสามารถควบคุม ปองกันฟนผุใน

ระยะเร่ิมแรกได และยังตอตานเชื้อแบคทีเรีย 

ยับยั้งการทํางานของเอนไซมหลายชนิดที่จําเปน

ตอขบวนการยอยสลายอาหารใหเปนพลังงาน 
สวนในเรื่องการบริโภคพบวาผูปกครองยังซื้อ
ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบใหเด็กรับประทาน
เปนบางครั ้ง (รอยละ 74.2) สอดคลองกับ

การศึกษาที่พบวามารดาและผูดูแลเด็ก 0-2 ป 

รอยละ 30 ใหเด็กรับประทานขนมหวานทุกวัน 

และ การบริโภคอาหารที่มีนําตาล 4-5 ครั้งตอวัน 
จะเพิ่มอัตราเกิดโรคฟนผุสูงกวาเด็กที่บริโภค

นําตาล 1-2 ครั้งตอวัน ถึง 4.7 เทา18 เนื่องจาก

เชื้อจุลินทรียสามารถยอยนําตาลซูโครส

โดยกระบวนการไกลโคไลติก ทําใหเกิดพลังงาน

และกรด กรดท่ีเกิดจากจุลินทรียนี้ จะไปละลาย

แรธาตุบนผิวฟน (Demineralization) ซึ่งอัตรา

การละลายแรธาตุขึ้นอยูกับระยะเวลา และคา

ความเปนกรด ดาง (pH) ที่เขมขนพอท่ีจะทําให

เคลอืบฟนถกูทาํลาย ดงันัน้ควรแนะนําผูปกครอง

ในเรื่อง การรับประทานอาหาร การจํากัดอาหาร

ประเภทแปงและนาํตาลใหอยูในม้ืออาหาร หลีกเล่ียง

การรับประทานอาหารท่ีเหนียวติดฟน ลดการ

บริโภคนําตาล ซึ่งถือวาเปนเปาหมายในการลด

ปจจัยเสี่ยงของโรคฟนผุ

 จากการวิจยัคร้ังน้ีจะเหน็ไดวาการดาํเนิน

งานสงเสริม ปองกันทนัตสุขภาพในเด็ก ควรคํานงึ

ถงึองคความรูเกีย่วกับปจจยัเส่ียงตางๆท่ีสงผลตอ

โรคฟนผุ เพื่อนําไปสูความเขาใจตอความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมเลี้ยงดูกับการเกิดโรค โดยการ

กําหนดแนวทางและนโยบาย เพื่อใหการดําเนิน

งานตรงตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน

 อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบ

ตัดขวาง จึงไมสามารถยืนยันความสัมพันธเชิง

เหตุและผลระหวางปจจัยตางๆที่เปนสาเหตุของ

การเกิดโรคฟนผไุด แตสามารถเปนขอมลูพืน้ฐาน
ในการศึกษาท่ีเกี่ยวของตอไปในอนาคต ซึ่งควร

ศกึษาเพ่ิมเตมิในกลุมผูดแูลเด็ก รวมท้ังปจจยัอืน่ๆ 

เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การรับรูขาวสาร

ดานสุขภาพ เปนตน
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สรุป

 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูปกครองสวนมาก

มีความรูและทัศนคติอยูในระดับดี  สวนในเร่ือง

การปฏิบตัใินการดแูลทันตสุขภาพเดก็อยูในระดับ

ปานกลาง และพบวาปจจัยเสี่ยงที่สงเสริมใหเกิด

ฟนผุในเด็กกลุมน้ีมากท่ีสดุ คอื ผูปกครองขาดการ

ปฏิบัติในการดูแลทันตสุขภาพเด็กอยางถูกตอง

เหมาะสมดังนั้นการดําเนินงานสงเสริมปองกัน

ทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนทันตบุคลากรควร

กระตุนใหผูปกครองเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง 
โดยคนหาบุคคลตนแบบในดานการสงเสริม
ทันตสุขภาพ ที่เปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งยกยอง 

เชิดชูเกียรติ เพื่อใหบุคคลในชุมชนเห็นความ

สําคัญ และหันมาดูแลสุขภาพใหกับลูกหลาน

ตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีระบบติดตาม และ

ประเมินผลอยางใกลชิด ควบคูไปกับงานสงเสริม

ปองกันสุขภาพดานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณนายแพทยสุเทพ เพชรมาก 

ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา และ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชยัภมู ิ

บรุรีมัย และสุรนิทร รวมท้ังทนัตบุคลากรทกุทาน

ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล

และใหคําแนะนําอันเปนประโยชนทําใหการศึกษา
วิจัยครั้งนี้สมบูรณยิ่งขึ้น
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ความพึงพอใจตอบริการสุขภาพเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา

         วิภา ศิริสวัสดิ์, ภ.บ.    
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

                                          
บทคัดยอ

         การวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมาตอบริการสุขภาพเอกชน กลุมตัวอยางคือประชาชนที่ใชบริการสุขภาพเอกชน
ในจังหวัดนครราชสีมา ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 รวมทั้งหมด 311 คน 
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา 
      ผลการวิจัยพบวาประชาชนที่ใชบริการในสถานพยาบาลเอกชนพึงพอใจการใหบริการ
ของเจาหนาที่มีการแสดงออกและการพูดจาที่เปนมิตรสูงสุด (รอยละ 78.1) รองลงมาคือ พึงพอใจ
การใหบริการตรวจรักษาจากผูประกอบวิชาชีพ (รอยละ 74.9) และพึงพอใจคาบริการรักษาพยาบาล
ระดับนอยที่สุด (รอยละ 43.4)         
        จากผลการวิจัย ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาการเรียกเก็บคาบริการรักษา เพื่อตอบ
สนองผูรับบริการและเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

คําสําคัญ:  บริการสุขภาพเอกชน ความพึงพอใจ
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The Patient Satisfaction in Private Health Service in Nakhon Ratchasima Province 
     

Wipa Sirisawat, Bsc. Pharm

Nakhon Ratchasima Provincial Public Health Offi ce

Abstract

 This research is a cross-sectional survey which aimed to study satisfaction of 
the public service system of private sanitarium in Nakhonratchasima province.  

Data was collected between May, 2013 - August, 2013. Samples were 311 patients 

who were treated in private health service facilities. Descriptive statistics was applied 

for data analysis.

 Result showed that the highest patient satisfaction score was for staff 
hospitality and manners (78.1%). The second highest score was for profession’s 

practices (74.9%). The lowest patient satisfaction score was for service fee (43.4%).

 This research highlights the area of improvement for private health service, 

particularly service fee. Thus, patients should fi nd it fair and more satisfying. 

Keywords :  private health service, patient satisfaction
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บทนํา

 สถานพยาบาลเอกชนเปนที ่บริการ
สาธารณสุขที่มีความจําเปนและเปนธุรกิจที่

สงผลดีต อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม การใหภาคเอกชนมีบทบาท

ในกิจการสถานพยาบาล เสริมจากบริการภาครัฐ 

เพื่อใหบริการแกประชาชนไดอยางเพียงพอและ 
เปนการแบงเบาภาระการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ 

จากรายงานการสํารวจโรงพยาบาลและสถาน

พยาบาลเอกชน ของสํานักงานสถิติแหงชาติ 

ป 2554 มผีูปวยเขารับการรกัษาในสถานพยาบาล
เอกชนทั่วประเทศจํานวนทั้งสิ้น 46.3 ลานราย 

ผูปวยชาวตางประเทศเขารับบริการสถานพยาบาล

เอกชนจํานวนท้ังสิ้น 3 ลานราย(1) และจํานวน

ผูรับบริการในสถานพยาบาลเอกชนมีแนวโนม

เพิ่มมากขึ้น 

 ผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญของการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนตอระบบบริการ
ของสถานพยาบาลเอกชน เพื ่อเปนขอมูล

ในการพัฒนาบริการของสถานพยาบาลเอกชน

ใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจตอไป

วัตถุประสงค
           เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ

ตอบริการสุขภาพเอกชน ในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย                                                          
 การวจิยัเชงิสํารวจ แบบตดัขวาง (Cross-

sectional survey research)

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล

 คอื แบบสอบถาม ซึง่ไดรบัการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity) 

โดยใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตอง นํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงตาม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

คัดเลือกปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใหมีความเหมาะสม

ดานภาษา ความชัดเจนของเนื้อหา และการเรียง

ลาํดับของขอความ นาํแบบสอบถามไปทดลองใช

กบัผูรบับริการในสถานพยาบาลเอกชนในจงัหวัด

นครราชสีมาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือดวยวิธี 

Cronbach’s alpha Coeffi cient ไดเทากับ 0.87 

 ขอคําถามของแบบสอบถาม ประกอบดวย

- ขอมูลทั่วไป จํานวน 7 ขอ 

- ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ 

 จํานวน 4 ขอ 

- ขอมูลดานพฤติกรรมการตรวจสอบสถาน 

 พยาบาล จํานวน 5 ขอ

- ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใช 

 บริการ จํานวน 5 ขอ 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ ผูมารับบริการที่สถาน

พยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ระหวาง

เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556  

 กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยนอกท่ีมารับ
บริการจากสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 311คน เลือกกลุมตัวอยาง

โดยการสุมอยางงาย คํานวณกลุมตัวอยางโดย

สูตรของ W.G.cochran (2)

 n คือ  จํานวนกลุมตัวอยาง

 P คือ  สัดสวนของประชากรท่ีตองการ

สุม  ใชสัดสวน 30% 

 Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 

(ความเชื่อมั่น95%)  

 d  คือ  สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอม

ใหเกิดข้ึนได ระดับความเชื่อม่ัน95% สัดสวน

ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05

        
2

2

d
P)ZP(1n 



        
323

0.05
0.3)1.960.3(1n 2

2






ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางจํานวน 
323 ฉบับ ไดรับคืนจํานวน 311 ฉบับ (รอยละ 96.3)   

การวิเคราะหขอมูล 

 ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ รอยละ คาเฉล่ีย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไป 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอย
ละ 79.7) มีอายุระหวาง 20-39 ป (รอยละ 46.8) 
จบการศกึษา ระดับมัธยมปลาย/ปวช. (รอยละ 32.7) 
ประกอบอาชีพพนักงาน/รับจาง (รอยละ 20.3) รอง
ลงมาคือ ประกอบธุรกิจสวนตัว และรับราชการ/
รฐัวิสาหกิจ (รอยละ 17.7 และ 14.1 ตามลาํดับ) สวน
มากมีภมูลิาํเนาอยูในเขตเทศบาล (รอยละ 49.2) และ
มสีทิธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ 49.2) ดงั
แสดงในตารางที่ 1

พฤติกรรมการเลือกใชบริการดานสุขภาพและการ
ตรวจสอบสถานพยาบาล 
 เม่ือมีอาการเจ็บปวย กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกใชบริการที่สถานพยาบาลของรัฐ เชน 
สถานีอนามัย โรงพยาบาล (รอยละ 57.6) สวนเหตผุล
ที่ไปรักษาท่ีสถานพยาบาลเอกชน คือ ไดรับบริการ
รวดเร็วและเดินทางสะดวก (รอยละ 36.4 และ 22.5 
ตามละดับ) กลุมตัวอยางเคยไดรับรูขอมูลความรู
เกี่ยวกับการไปใชบริการสถานพยาบาลที่ปลอดภัย 
รอยละ 59.8 และไมเคยไดรับขอมูล รอยละ 40.2 
โดยแหลงขอมูลไดจาก เพื่อน / ญาติ / คนรูจัก 
มากทีส่ดุ คอื รอยละ 44.7 ไดจาก โปสเตอร / ใบปลวิ 
/ แผนพับ รอยละ 19.0 ดังแสดงในตารางที่ 2  
สวนพฤติกรรมการตรวจสอบสถานพยาบาล พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญตรวจสอบปายช่ือสถานพยาบาล
ทุกครั้ง (รอยละ 80.1) ตรวจสอบใบอนุญาตให
ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกครั้ง รอยละ 41.8 
ตรวจสอบภาพถายผูประกอบวิชาชีพทุกครั้งรอยละ 
48.2 ตรวจสอบคําประกาศสิทธิผูปวยเพียงบางครั้ง
และเพียงรอยละ 42.1 กลุมตัวอยางไมเคยสอบถาม
อัตราคารักษาถึงรอยละ 47.6 ดังแสดงในตารางที่ 3 



50

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

  ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ

1.  เพศ  

 ชาย    63  20.3

 หญิง   248  79.7

2.  สถานภาพ  

 โสด    76  24.4

  สมรส   223  71.7

 อื่นๆ (หมาย/หยา/แยก)   12   3.9

3.  อายุ   

 นัอยกวา 20 ป   25   8.2

 20 -39 ป   146  46.8

 40 – 59 ป   81  26.0

 60 ปขึ้นไป   59  19.0

4.  ระดับการศึกษาสูงสุด  

 ประถมศึกษา  105  33.7

 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.  112  36.1

 ปริญญาตรี/สูงกวา   94  30.2  

5.  อาชีพหลักของครอบครัว  

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   43  13.8

 แมบาน    55  17.7

 นักเรียน/นักศึกษา   18   5.8
 ลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน   97  31.3

 ประกอบธุรกิจสวนตัว   98  31.4

6.  ภูมิลําเนา  
 ในเขตสุขาภิบาล/เขตเทศบาล  166  53.4

 นอกเขตสุขาภิบาล/เขตเทศบาล  145  46.6



51

7.  ประเภทสวัสดิการรักษาพยาบาล

 ประกันสุขภาพถวนหนา 168 54.0

 ประกันสังคม 63 20.3

 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 54 17.4

 ประกันชีวิต 26 8.4

 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการดานสุขภาพ

ขอมูลดานพฤติกรรม จํานวน รอยละ

1.  การใชบริการสุขภาพเมื่อมีอาการเจ็บปวย   

 รานขายยา   43  13.8

 สถานพยาบาลเอกชน   34   9.0

 สถานพยาบาลรัฐ  179  57.6

2.  เหตุผลที่ตัดสินใจไปรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน  

 ปรึกษาเพื่อน/ญาติ/คนรูจัก   43  13.9

 โฆษณา     9   2.9

 เคยไปรักษาแลวหาย           31   9.9

 ราคาถูก    32  10.2

 เดินทางสะดวก           70  22.5

 ไดรับบริการรวดเร็ว  113  36.4

3.  การรับรูขอมูลความรูเกี่ยวกับการไปใชบริการสถานพยาบาลเอกชนอยางปลอดภัย  

 เคยไดรับ   186  59.8

 ไมเคยไดรับ  125  40.2

4.  แหลงขอมูลความรูเกี่ยวกับการไปใชบริการสถานพยาบาลเอกชนที่ปลอดภัย  

 โปสเตอร/ใบปลิว/แผนพับ   57  18.3

 หอกระจายขาว   17   5.5

 โทรทัศน/หนังสือพิมพ   96  30.9

 เพื่อน/ญาติ/คนรูจัก  141  45.3
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ตารางที่ 3  พฤติกรรมการตรวจสอบสถานพยาบาล 

   รายการ

1. ตรวจสอบปายชื่อสถานพยาบาล
  252  81.1  51  16.4   8  2.6 
2.  ตรวจสอบใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล
  120  41.8 117  37.6  64 20.6
3.  ตรวจสอบภาพถายผูประกอบวิชาชีพ
  150  48.2 109  35.0  51 16.4
4. ตรวจสอบคําประกาศสิทธิผูปวย
   88  28.3 131  42.1  92 29.6
5. สอบถามอัตราคารักษา
   48 15.43 115 31.10 148 47.58

 

ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอบริการสุขภาพเอกชน 

     ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชบริการสถานพยาบาลเอกชนสวนใหญอยูในระดับมาก 

ยกเวน เร่ืองคาบริการรักษา/คายาท่ีมคีวามพึงพอใจระดบัปานกลาง (รอยละ 47.6) โดยมีความพึงพอใจ

สูงสุดเรื่องเจาหนาที่มีการแสดงออกและการพูดจาที่เปนมิตร (รอยละ 74.9) รองมาคือ การใหบริการ

ตรวจรักษาจากผูประกอบวิชาชีพ (รอยละ 78.1) ดังแสดงในตารางที่ 4

พฤติกรรมการตรวจสอบ

ทุกครั้ง          บางครั้ง          ไมเคย

จํานวน     รอยละ     จํานวน     รอยละ     จํานวน     รอยละ
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ตารางที่ 4  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชบริการสถานพยาบาลเอกชน 

                  รายการ 

การใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว        6 1.9 110 35.4 195 62.7

คาบริการรักษาพยาบาล 7 2.3 169 54.3 135 43.4

อุปกรณ เครื่องมือการใหบริการที่ทันสมัย 6 1.9 153 49.2 152 48.9

บริการตรวจ รักษาจากผูประกอบวิชาชีพ 4 1.3 74 23.8 233 74.9

เจาหนาท่ีมีการแสดงออก และการพูดจาท่ีเปนมิตร 1 0.3 5 1.6 243 78.1

เจาหนาท่ีมีการใหขอมูลขาวสาร และการแนะนํา 7 2.3 104 33.4 200 64.3

สถานพยาบาลเปนระเบียบ สะอาด และสวยงาม 2 0.6 110 35.4 199 64.0

ความพึงพอใจ

นอย           ปานกลาง           มาก

จํานวน     รอยละ     จํานวน     รอยละ     จํานวน    รอยละ

สรุปและอภิปรายผล 

        ผลการศึกษาพบวากลุมตวัอยาง มอีาชีพหลัก 

คือ เปนพนักงาน/รับจาง ใชสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาและเลือกไปรับบริการที่สถาน
พยาบาลเอกชนเพราะไดรับบริการรวดเร็ว 

เดินทางสะดวก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

อญัชนา ณ ระนอง ซึง่ศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกใช

บริการดานสุขภาพพบวาปจจัยเรื่องรายได 

สทิธกิารรักษาพยาบาล คาใชจายเดินทาง เหลานี้
มีความสัมพันธกัน  เชน รายไดมีผลกับการเลือก

ไปสถานพยาบาลเอกชน เพราะเวลาที่ใชในการ

รอรับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐมีผลกระทบ

ตอรายไดมากกวาคาใชจายท่ีประหยัดได ถึงแม
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะชวยลด

คาใชจาย 

แตมีประชาชนสวนหนึ่งไมไปใชบริการเนื่องจาก

รอรับบริการนานเกนิไปและไมเช่ือม่ันในคุณภาพ

การใหบริการ ประชาชนที่อยูหางไกลจากสถาน

พยาบาลรัฐจะเลือกใชบริการที่สถานพยาบาล

เอกชน เพราะเสียคาใชจายในการเดินทางนอย
กวา(3)  สวนพฤติกรรมการตรวจสอบสถานพยาบาล 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีการตรวจสอบปายชื่อ
สถานพยาบาลทุกครั้งรอยละ 80.1 แตตรวจสอบ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล ตรวจ
สอบขอมูลผูประกอบ วชิาชีพ เพยีงรอยละ 40.8 และ

รอยละ 46.6 ตามลําดับ สอดคลองกับพฤติกรรม

การไมรบัรูขอมลู ความรู เกีย่วกบัการไปใชบริการ
สถานพยาบาลเอกชนอยางปลอดภัย
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ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปนตน ควรรณรงคใหผูรับบริการในสถาน
พยาบาลเอกชนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และ
ขอมูลผูประกอบวิชาชีพท่ีใหบริการ และหากไมพบ
หลักฐานขางตนน้ีใหสงสัยเปนคลินิกเถ่ือน อาจเกิด
อันตรายจากการใชบริการและควรเปดชองทาง
รับแจงเบาะแสจากประชาชน รวมถึงขอความ
รวมมือจากประชาชนรวมสอดสอง, แจงเบาะแส 
เพื่อดูแลคุมครองความปลอดภัยของประชาชน 
ในสวนผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ตอการใชบรกิารจากสถานพยาบาลเอกชน พบวา
ผูที่ใชบริการพึงพอใจมากที่สุด คือการใหบริการ
ของเจาหนาที่มีการแสดงออก และการพูดจา
ที่เปนมิตร รองมาคือ การใหบริการตรวจรักษา
จากผูประกอบวิชาชีพ  แสดงถึงผูรับบริการให
ความสําคัญกับการแสดงออกของเจาหนาที่  
การใหขอมูลขาวสาร และการแนะนํา การไดรับ
การบริการตรวจรักษาที่ดีจากผูประกอบวิชาชีพ 
สอดคลองกับการศึกษาของสรานันท อนชุน เรือ่ง 
ปจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการบริการที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดานการใหขอมูล
ขาวสาร พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่
แนะนําข้ันตอนการรับบริการ อธิบายขอมูล
ตางๆ ชัดเจน เขาใจงาย แจงผลการตรวจแนะนํา
การปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมกับโรค ตอบขอซักถาม
รวมถึงการสอบถามสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล
เปนตน(4)

ดานอุปกรณ เครื่องมือการใหบริการที่ทันสมัย
มีความพึงพอใจระดับมาก สอดคลองกับการศึกษา
ของสุรเดช ทองแกมแกวและคณะ ซึ่งศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการ
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ จังหวัดสงขลา
พบวา แรงจูงใจในการเขารับการบริการที ่
โรงพยาบาล ไดแก ปจจัยความมั่นใจในการให
บริการดานอุปกรณที่ทันสมัย(5)   สวนความ
พึงพอใจตํา สุด คือ คาบริการรักษา/คายา 
สอดคลองกบัการศึกษาของ เอนก สวุรรณบัณฑิต 
และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ เรื่องจิตวิทยาบริการ
ซึ่งพบวาความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจาก
การประเมินคุณภาพและรูปแบบของงานบริการ
เทียบกับราคาคาบริการที่จะตองจายออกไป 
โดยผูประกอบกิจการบริการจะตองกําหนดราคา
คาบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ
และเปนไปตามความเต็มใจท่ีจะจายของผูรับบริการ 
นอกจากนี้คาบริการจะถูกรับรูวาถูกหรือแพงขึ้น
อยูกับความสามารถในการจายและเจตคติของ
ผูรับบริการอีกดวย(6)  จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ
ศึกษาตอไปวาสถานพยาบาลเอกชนควรจัดบริการ
อยางไรใหเหมาะสมกับราคาคารักษาพยาบาล
เพื่อผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้
ในการพัฒนาการบริการและมาตรฐานกระบวนการ
ดูแลรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน 
ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ
อยางตอเนื่อง เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการและสรางความเปนธรรม
แกผูมารับบริการ
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ขอเสนอแนะ

1. หนวยงานทีเ่กีย่วของควรรณรงคใหผูรบับริการ
ในสถานพยาบาลเอกชนเห็นความสําคัญของ

การตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน

พยาบาลและขอมูลผูประกอบวิชาชพีท่ีใหบรกิาร

2. ควรทําการศึกษาตอไปเร่ือง สถานพยาบาล

เอกชนควรจดับริการอยางไรใหเหมาะสมกบัราคา
คารักษา พยาบาลเพื่อผูมารับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด
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โครงการการจัดบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับผูมีสิทธิประกันสังคม
ในสถานประกอบการพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร ป 2556

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5

 การทาํงานเปนสวนหนึง่ของชวีติโดยเฉพาะในสงัคมอตุสาหกรรม คนสวนใหญใชเวลาหนึง่ในสาม
ของชีวิตอยูในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสํานักงาน ภายใตการทํางานที่มีลักษณะงานและสิ่งแวดลอม
ในการทํางานที่แตกตางกันออกไป การทํางานที่มีขอจํากัดดานเวลา ตองทํางานแขงกับเวลา ลักษณะ
การทํางานที่เปนกะ ทําใหเวลาในการพักผอนและใชชีวิตสวนตัวไมเพียงพออาจกอใหเกิดความกดดัน
และความเครียด สงผลใหละเลยการดูแลสุขภาพของตนเองเกิดผลลบตอสุขภาพและความเปนอยู 
การเขาถึงความรูและบริการดานสุขภาพลดลงสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง ทั้งพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย อันอาจกอใหเกิดความเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ  ตามมา 
ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจ ฯลฯ 
 การตรวจสุขภาพเปนกลยุทธที่สําคัญในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค สํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติไดกําหนดใหการตรวจสุขภาพประชาชนและกลุมเส่ียงเปนหน่ึงในสิทธิท่ีจัดใหมี
แกประชาชนทุกคน ประกาศกฎกระทรวงฯ ก็ไดกําหนดใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพตามปจจัยเส่ียง
จากการทํางานแกลูกจาง สวนกองทุนประกันสังคมดูแลดานการรักษาพยาบาล อยางไรก็ตามวัยแรงงาน
ซึ่งเปนกําลังหลักสําคัญของประเทศกลับเขาถึงบริการตรวจสุขภาพนอยกวากลุมวัยอื่นๆ จากสาเหตุ 
เชน ความไมตระหนักในการดูแลสุขภาพ ความไมรูถึงสิทธ์ิที่พึงไดรับ เวลาในการทํางานไมเอ้ืออํานวย 
เปนตน จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ป 2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
ประชากรอาย ุ15 ปขึน้ไป เปนผูอยูในกาํลังแรงงาน 38.92 ลานคน ในจาํนวนน้ีเปนผูทาํงานในโรงงาน 
3.07 ลานคน ซึง่สัมผัสกับปจจยัเสีย่งหรอืส่ิงคุกคามทางสขุภาพในทีท่าํงาน มโีอกาสเกดิอุบตัเิหตุ หรอื
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังได 
 ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 9 
นครราชสีมา จึงจัดทําโครงการ “การจัดบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับผูมีสิทธิประกัน
สังคมในสถานประกอบการพ้ืนที่เขตนครชัยบุรินทร” เพื่อใหผูมีสิทธิประกันสังคมในสถานประกอบ
การในพื้นท่ีเขตนครชัยบุรินทรไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค มีสถานประกอบการเขา
รวมโครงการจํานวน 9 แหง (โรงงานอุตสาหกรรม 8 แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 แหง) 
เร่ิมดําเนินการตามในเดือนกรกฎาคม 2555 และส้ินสุดการดําเนินงานตามกระบวนการในเดือน
เมษายน 2556 
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กิจกรรมในโครงการ
  การดาํเนินงานประกอบดวย 3 กจิกรรม คอื 
การตรวจสุขภาพและการสํารวจอนามัยส่ิงแวดลอม 
การวิเคราะหและรายงานผลตรวจ/ผลสํารวจ และ
การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตามผลการตรวจ/
ผลสํารวจ รายการตรวจสุขภาพไดแก 
ช่ังนาํหนัก วัดสวนสูง หาคาดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว 
วัดความดันโลหิต ตรวจระดับนําตาลในเลือด 
ตรวจระดบัไขมันในเลือด(สาํหรบัอายุตัง้แต 35 ป) 
ตรวจความสมบูรณของเม็ดเลือด เอกซเรย
ทรวงอก ตรวจปสสาวะ ตรวจภายในและตรวจ
มะเร็งปากมดลูก สวนดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
สํารวจการจัดการขยะ นําเสีย หองสวม และการ
สุขาภิบาลอาหารและนําดื่มนําใช

กระบวนการดําเนินงาน แบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี
ชวงที่ 1 การประชุมเครือขายการประสานงาน
กับจังหวัดและสถานประกอบการ 
 -การจัดประชุมเครือขายที่เกี่ยวของ เมื่อวันที ่
 10 สงิหาคม 2555 เพือ่ช้ีแจงและประชาสมัพนัธ
 โครงการและแลกเปล่ียนประสบการณดําเนิน
 งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสถาน
 ประกอบการ
 -การประสานงานกับสถานประกอบการระหวาง
 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2555 เพื่อชี้แจง
 โครงการและเชิญสถานประกอบการที่มีความ
 พรอมเขารวมโครงการ
ชวงที่ 2 การตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงาน 
และการสํารวจดานอนามัยสิ่งแวดลอม
 ระหวางวันท่ี 9 ตุลาคม 2555 - 4  ธันวาคม 2555 
 โดยบุคลากรทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสงเสริม
 สุขภาพ และนักวิชาการสาธารณสุขดาน
 สิง่แวดลอม ศนูยอนามยัที ่5 นครราชสมีา และ

 ไดนําสิ่งสงตรวจสงตรวจที่หองปฏิบัติการ
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในทุกวันท่ีทําการตรวจ
 -การตรวจคดักรองสุขภาพ เพ่ือใหพนักงานได
 เขาถึงบริการตรวจสุขภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง
 -การสาํรวจดานอนามยัสิง่แวดลอม เพ่ือทราบ
 สถานการณการดําเนินงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม
 ของสถานประกอบการไดแก การจัดการขยะ
 และนาํเสีย การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการ
 สวมสาธารณะ ตามมาตรฐานการประเมินของ
 กรมอนามัย
ชวงที่ 3 การแจงผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ
และผลการสํารวจดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 ภายหลังการตรวจคัดกรองสุขภาพ ไดแจง
 ผลการตรวจใหพนักงานไดรับทราบภายใน
 ระยะเวลา 30-45 วัน นับจากวันสุดทายของ
 การตรวจโดยใชสมุดบันทึกสุขภาพประจําตัว
 พนักงาน เพื่อใหพนักงานไดรับทราบผลการ
 ตรวจสุขภาพของตนเอง ซึ่งในสมุดบันทึก
 สุขภาพนี้ นอกจากผลการตรวจสุขภาพแลว 
 พนักงานยังจะไดรับเกร็ดความรูตาง ๆ  เชน 
 มะเร็งปากมดลูก การตรวจเตานมดวยตนเอง 
 โรคอวนลงพุง การวัดเสนรอบเอว และการ
 สงเสริมสุขภาพดวยหลัก 3 อ (อารมณ อาหาร 
 และการออกกําลังกาย) การแจงผลตรวจคัดกรอง
 สุขภาพ ไดดําเนินการระหวางวันที่ 
 17 พฤศจิกายน 2555 - 26 ธันวาคม 2555 
 โดยคณะแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ของ
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 
 นครราชสีมา โดยแบงกลุมตามผลตรวจสุขภาพ
 ออกเปน 4 กลุม และใหรหัสสีในแตละกลุม 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจงผล คือ
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กลุมท่ี 1 สเีขียว หมายถึงกลุมปกต ิหรือท่ีพบความ
ผิดปกติเล็กนอย
 - ดัชนีมวลกายระดับผอม-ปกติ 
 - รอบเอว ในผูหญิงนอยกวา 80 ซม. และ 
  ผูชายนอยกวา 90 ซม.
 - ความดันโลหิตตํา-ปกติ   
 - ปสสาวะปกติ-ผิดปกติเล็กนอย
 - ความเขมขนเลือดปกติ-ผิดปกติเล็กนอย
 - นําตาลในเลือดและไขมันในเลือดปกติ-ผิด 
  ปกติเลก็นอย
กลุมที่ 2 สีเหลือง หมายถึง กลุมเสี่ยง 
 - ดัชนีมวลกายระดับเกิน และระดับอวน 
 - อบเอวใน ผูหญิง 80 ซม.ขึ้นไปและผูชาย 
  90 ซม.ขึ้นไป
 - ความดันโลหิต คาบน 130-139/ คาลาง 
  85-89 mmHg
 - นําตาลในเลือด 100-125 mg/dl
 - ไขมันคอเลสเตอรอล 200-249 mg/dl
 - ไขมันไตรกลีเซอไรด 200-399mg/dl
  กลุมที่ 3 สีสม หมายถึง กลุมที่อาจเปนโรค 
 - ดัชนีมวลกายระดับโรคอวน  
 - ความดันโลหิต ≥140/90mmHg
 - นําตาลในเลือด ≥126 mg/dl 
 - ไขมันคอเลสเตอรอล ≥250mg/dl
 - ไขมันไตรกลีเซอไรด ≥400mg/dl
กลุมที่ 4. สีฟา หมายถึง มีความผิดปกติ/เปนโรค 
สงพบแพทย
 - ความดันโลหิตสูง
 - ผลตรวจปสสาวะ เอ็กซเรยทรวงอกและ
  ผลเลือด ผิดปกติ

  การแจงผลตรวจคัดกรองสุขภาพ มี 2 แบบ 
 คือ แบบรายบุคคล เหมาะสําหรับพนักงาน
 ที่มาฟงผลคนละชวงเวลา และแบบรายกลุม 
 เหมาะสําหรบัพนกังานจํานวนมากท่ีมาฟงผล
 ในชวงเวลาเดียวกันพนักงานที่เขารับฟงผล
 การตรวจคัดกรองสุขภาพ จะไดรับการชี้แจง
 ขอมูล และรายละเอียดตาง ๆ ในสมุดบันทึก
 สุขภาพประจําตัว ไดแก นําหนัก สวนสูง 
 การคํานวณคาดัชนีมวลกาย รอบเอว 
 ความดันโลหิต ความเขมขนเลือด นาํตาลในเลือด 
 ไขมนัในเลือด และผลการตรวจภายใน และ
 มะเรง็ปากมดลกู การอานผลการตรวจสุขภาพ 
 ความผิดปกติตางๆ ของผลการตรวจท่ีควรเฝา
 ระวังดวยตนเอง หรือควรไปพบแพทยเพื่อ
 รักษาตอ
  สถานประกอบการไดจัดเวลาใหพนักงาน
 ทุกคนไดมีโอกาสรับฟงผลการตรวจสุขภาพ
 ของตนเอง ซึง่พบวามีพนักงานกวารอยละ 90 
 เขารับฟงผลการตรวจบางสวนท่ีไมสามารถมารับ
 ฟงผลการตรวจไดเน่ืองจากมีภาระงานนอกพ้ืนท่ี 
 ติดงานที่ตางจังหวัด ลางาน และมีบางสวน
 ลาออก ซ่ึงผูประสานงานของสถานประกอบการ
 จะนําไปใหกับพนักงาน พรอมคําแนะนําเบ้ืองตน
 การแจงผลการสํารวจดานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 เพื่อใหสถานประกอบการไดรับทราบผลการ
 ประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานดาน
 อนามัยสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริม
 สุขภาพตอไป
ชวงที่ 4 การจัดอบรมใหความรูกับพนักงานใน
ดานสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม 
 ระหวางวันท่ี 12 มีนาคม 2556 - 11 เมษายน 2556 
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โดยคณะบุคลากรสาธารณสุขศูนยอนามัยท่ี 5 
นครราชสีมา โดยเปนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง“การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแบบ
บูรณาการในสถานประกอบการ”ใชเวลา 1-2 วัน 
ตามบริบทของสถานประกอบการ รูปแบบการ
อบรมประกอบดวย การจัดนิทรรศการ 
การบรรยาย การสาธิต การฝกปฏิบัติถามตอบ 
และการมีสวนรวมของพนักงาน โดยมเีนือ้หาดงันี้
 1. การบรรยาย เรื่อง อาหารเพ่ือสุขภาพ
คนทํางาน  โรคอวนลงพุงและอาหารเฉพาะโรค  
การออกกาํลังกายเพือ่สุขภาพ การออกกาํลังกาย
เฉพาะโรค  การออกกําลังกายโดยการยืดเหยียด
กลามเนือ้  มะเรง็เตานมและการตรวจเตานมดวย
ตนเอง  มะเร็งปากมดลูก  อนามัยส่ิงแวดลอม
ทั่วไป ไดแก การใชสวมสาธารณะ การสุขาภิบาล
อาหาร และการจัดการขยะ เปนตน และการทํา
นําหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
 2. การสาธิตและการฝกปฏิบัติ ประกอบดวย 
การวัดรอบเอวและการออกกําลังกายโดยฮลูาฮปู  
การออกกําลังกายโดยการยืดเหยียดกลามเนื้อ  
การออกกําลังกายเพื่อกระชับสัดสวน  การตรวจ
เตานมดวยตนเอง และการตรวจเตานมกับแบบ
จําลองเตานม  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูก  การทํานําหมักชีวภาพ
จากเศษอาหาร 
 พนักงานท่ีเขารับการอบรมจะไดรับเอกสาร 
คูมือ แผนพับ และทําแบบทดสอบหลังการอบรม 
ซึง่เปนแบบทดสอบอยางงายทีจ่ดัทาํขึน้ มจีาํนวน 
5 เรื่อง ไดแก โรคอวนลงพุง  การออกกําลังกาย 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานมและอนามัยส่ิงแวดลอม 
เรื่องละ 5 ขอ รวมจํานวน 20 ขอ

ซึง่พบวาพนกังานกวารอยละ 90 สามารถทําแบบ
ทดสอบไดถูกทุกขอในทุกเรื่อง
 ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจัดอบรม 
ศนูยอนามยัท่ี 5 ไดมอบเอกสารวสัดุ และอปุกรณ
ตาง ๆ ใหสถานประกอบการแตละแหง 
เพือ่ใหสถานประกอบการไดใชเปนแนวทางในการ
ดาํเนนิงานดานการสงเสรมิสขุภาพตอไป อนัไดแก 
1. เอกสารตาง ๆ ประกอบดวย 
 - คูมือหลักการกินอาหารเพ่ือควบคุมพลังงาน
 - คูมือการออกกําลังกาย
 - คูมือพิชิตอวน พิชิตพุง
 - คูมือความดัน ไขมั น เบาหวาน
 - คูมือรูจักและเขาใจวัยทอง
 - คูมือมะเร็งเตานม
 - ชุดเอกสารความรูเรื่องโรคอวนลงพุง
 - แผนพับพิชิตอวน พิชิตพุง 
 - แผนพับการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง
 - แผนพับมะเร็งปากมดลูก
 - แผนปลิวการออกกําลังกายโดยการยืด
   เหยียดกลามเนื้อ 15 ทา
 - แผนพับ และโปสเตอรความรูดาน
  สุขภาพอื่น ๆ
2. วัสดุและอุปกรณ
 - ฮูลาฮูป 5-10 วง/แหง
 - สายวัดรอบเอว 10 เสน/แหง
 - เครื่องชั่งนําหนัก 1 เครื่อง/แหง
 - เตานมจําลอง 1 ชิ้น/แหง
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ชวงที่ 5 การติดตามการดําเนินงานดานการสง
เสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
  ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2556 
 เพื่อติดตามการดําเนินงานดานการสงเสริม
 สุขภาพ และดานอนามัยสิ่งแวดลอม ของ
 สถานประกอบการทกุแหงท่ีเขารวมโครงการ

ผลการตรวจสุขภาพ
  พนักงานท้ังส้ินจํานวน 3,213 คน สวนใหญ
 เปนเพศหญิง และอายุ 35 ปข้ึนไป ความผิดปกติ
 ที่พบมากคือ ระดับไขมันในเลือดสูง (รอยละ 
 45.8) ความดันโลหิตระดับสูง (รอยละ 22.2) 
 ภาวะอวน(รอยละ 20.9) ผลการตรวจมะเร็ง
 ปากมดลกูท่ีผดิปกติสวนใหญพบมีการอักเสบ
 (รอยละ 89.3) ความผิดปกติอื่นๆ ไดแก 
 วณัโรคปอด โลหติจาง มเีลอืดและโปรตนีปน
 ในปสสาวะ เปนตน 
 สวนผลการสํารวจอนามัยสิง่แวดลอม พบวา
 โรงงานอุตสาหกรรมทั้ง 8 แหง ยังไมผาน
 มาตรฐานการจัดการสวม การจัดการขยะ 
 และการสุขาภิบาลอาหาร (รานคาและโรงอาหาร) 
 การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพจึงประกอบดวย
 การอบรมใหความรูและการฝกทักษะการ
 ปฏิบัติ 3อ2ส แกพนักงาน เนนปองกันโรค
 อวนลงพุง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตานม และ
 พฒันาการจัดการอนามยัสิง่แวดลอมรวมกบั
 ผูรับผิดชอบของสถานประกอบการ
 
ผลลัพธหลังการจัดกิจกรรม
  พบวาพนักงานกวารอยละ 90 มีความรู 
 ความเขาใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น เห็นวา 
 เนื้อหาการอบรมเปนประโยชน สามารถนํา

  อุปสรรคท่ีสําคัญ คือ เวลาในการรวม กิจกรรม
 เพราะรูปแบบการทํางานที่เรงรีบ ตองการ
 ผลผลิตสูง ทําใหไดรับประโยชนไมเต็มที ่
 สวนปจจัยความสําเร็จ คือ การปรับเปลี่ยน
 รูปแบบการบริการตรวจสุขภาพและการจัด
 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
 ใหสอดคลองกับลักษณะงานและขอจํากัด
 ของแตละสถานประกอบการ ทั้งชวงเวลา
 และระยะเวลาที่ใชในการตรวจแตละราย 
 สถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะการตรวจภายใน 
 นอกจากน้ี ความสัมพันธอันดีและความรวมมือ
 ของผูประกอบการก็เปนสวนที่สําคัญยิ่ง 
 การผลักดันนโยบายสงเสริมสุขภาพและ
 อนามัยส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการตอไป
 จึงตองคํานึงถึงบทเรียนและปจจัยดังกลาว 
 เพื่อใหเกิดการดูแลสุขภาพกลุมวัยทํางานได
 อยางเหมาะสม และยั่งยืน
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รายการตรวจสุขภาพพนักงานในสถานประกอบการจําแนกตามกลุมอายุ

ตรวจทั่วไป 1. ชั่งนําหนัก 

 2. วัดสวนสูง  

 3. ประเมินดัชนีมวลกาย 

 4. วัดรอบเอว 

 5. วัดความดันโลหิต 

ตรวจพื้นฐาน 1. ปสสาวะ 

 2. เอ็กซเรยทรวงอก 

ตรวจเลือด 1. ความสมบูรณของเม็ดเลือด (CBC) 

 2. ระดับนําตาลในเลือด (FBS)  

 3. ระดับไขมันชนิดคลอเรสเตอรอล (Cholesterol)   

 4. ระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด (Triglyceride)   

ตรวจทางนรีเวช 1. ตรวจภายใน 

 2. มะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) 

   การตรวจ              รายการตรวจ 
           กลุมอายุ

อายุ<35 ป        อายุ≥35 ป
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ภาพกิจกรรมโครงการ

จัดเตรียมสถานที่สําหรับตรวจสุขภาพ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับตรวจภายใน

ลงทะเบียน ซักถามขอมูลสุขภาพ และเจาะเลือดโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ
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ช่ังนาํหนัก วัดสวนสูง รอบเอว และความดันโลหิต

แจงผลตรวจสุขภาพรายกลุม

บรรยาย และฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย

เอกซเรยทรวงอกโดยรถเอกซเรยเคลื่อนที่

แจงผลตรวจสุขภาพรายบุคคล
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บรรยาย และฝกปฏิบัติเรื่องมะเร็งเตานม

นิทรรศการความรูดานสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
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