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การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ที่ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบ Mixed Method มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การให้
ความหมายการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รังของประชาชนในชุมชนชนบทอีสาน และศึกษาการรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รังใน
ชุมชนชนบทอีสาน โดยวิธกี ารศึกษา ประกอบด้วย วิธเี ชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มใน
กลุ่มเป้าหมาย 46 คน ผสมผสานกับวิธเี ชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่ม
เสี่ยงต่อการเป็ นโรคเรื้อรัง จํานวน 344 คน การหาคุณภาพเครื่องมือด้วยวิธีครอลบาคแอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่
ระหว่าง 0.70-0.77วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการ วิเคราะห์เนื้อหาสําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณา สําหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาจากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การรับรู้ความหมายของโรคเรื้อรัง
ประกอบด้วย 1) โรคเรือ้ รัง บ่มวี นั หายขาด เป็ นภาระ 2) การอยู่ การกิน เฮ็ดให้เกิดโรค ) ตระหนก บ่ตระหนัก บ่ขาด
ความฮู้ ) เรือ้ รังแต่บร่ นุ แรง บ่ตายง่าย ๆ ทันที สําหรับผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามรู้
เกีย่ วกับโรคเรือ้ รังในระดับสูง (. %) การรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รัง โดยรวมทัง้ 4 ด้าน ส่วนใหญ่มคี วามเหมาะสม
(81. %)
ผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะสําหรับทีมสุขภาพ ควรเน้นการสร้างความตระหนักในตนเองของประชาชน โดยใช้
กลวิธที ห่ี ลากหลายในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเรือ้ รัง แทนการเน้นให้ความรูแ้ ก่กลุม่ เป้าหมาย
คําสําคัญ: ความหมาย โรคเรือ้ รัง การรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รัง

Abstract
The descriptive research by using mixed method aimed to study 1) analyze meaning of chronic disease of
public northeast rural area and 2) study perception of chronic disease prevention. Qualitative data were
collected from  participants by using in depth-interview, focus group and quantitative data were collected by
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questionnaire from  risk of chronic disease people. The reliability of an instrument were 0.70-0.77 by the
way Cronbach’ s alpha coefficients. Qualitative data were analyzed by using content analysis and quantitative
data were analyzed by using descriptive statistics. The result of this research founded that meaning of chronic
disease included 1) Burden chronic disease have not gone 2) Life pattern caused Chronic illness ) Panic
unaware knowledgeable ) long term not acute and no sudden death .The result from questionnaire reflected
high knowledge of chronic disease ( . %) and most sample perceived chronic disease prevention in
properly (81. %) .
.
The result of this research suggested that chronic disease prevention with health behavior changing
should be concern. Health team could be used various strategies to empower self-awareness of people without
focus at knowledge training.
Keywords: Meaning, Chronic Disease, Perception of Chronic Disease Prevention .

บทนํา
องค์การอนามัยโลก กําหนดชนิดของโรคเรือ้ รังได้แก่
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคระบบ
ทางเดินหายใจเรือ้ รัง โรคเบาหวาน1 ซึง่ แต่ละโรคเมื่อ
เป็ นแล้วผูป้ ว่ ยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก เนื่องจาก
ไม่ห ายขาด ทํา ให้ผู้ป่ว ยไม่ส ามารถดํา เนิ น ชีวิต เช่ น
ปกติได้ ผูป้ ่วยจึงคิดว่าตนเองเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา
รู้ส ึก เป็ น ภาระเพราะต้อ งพึ่ง พิง บุ ค คลอื่น ๆ พยาธิ
สภาพที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่ปกติได้ จึงต้องการ
การดู แ ลและฟื้ น ฟู ส ภาพร่ า งกาย ต้ อ งการความ
ช่ว ยเหลือ และติด ตามอย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น เวลานาน 2
สํา หรับโรคเบาหวานเป็ นสาเหตุ การตายร้อยละ 
ของการตายทัง้ หมดของโลก  จากข้อ มูล สมาพัน ธ์
เบาหวานนานาชาติ รายงานว่า ทัวโลกมี
่
ผู้เสียชีวิต
จากการป่ ว ยด้ ว ยโรคเบาหวาน 4 ล้ า นคนต่ อ ปี
คาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 258 จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 592 ล้านคน
และพบว่า คนที่อยู่ใ นประเทศที่ม ีร ายได้ต่ําและปาน
กลางมีโอกาสเป็ นเบาหวานเร็วกว่าคนทีอ่ ยู่ในประเทศ
ที่มรี ายได้สูง 0 – 0 ปี โดยพบมากในวัยทํางาน,
สําหรับโรคความดันโลหิตสูง เป็ นโรคเรื้อรังที่ถือเป็ น
ปจั จัยเสี่ยงหลัก ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
ประชากรวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็

พบมี  คน ใน 3 คน ที่มภี าวะความดันโลหิตสูง และ
ได้คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.6 ประชากรวัยผูใ้ หญ่
ทั ่วโลก จะป ่ว ยเป็ น โรคความดัน โลหิต สูง .6
พันล้านคน5 ส่วนโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็ นผลจากโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ทีส่ าํ คัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่ ง โรคนี้ เ ป็ น สาเหตุ ก ารตายเป็ น อัน ดับ  รองจาก
โรคหัวใจขาดเลือด ,
สํ า หรั บ ในประเทศไทย สถานการณ์
โรคเบาหวาน พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2552- 255 พบ
อั ต ร า ป่ ว ย 89.58, 95.18, 98.22, 1,5.5,
1,81.25 ต่ อ แสนประชากร ตามลํ า ดับ ซึ่ง พบว่ า มี
แนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี 8 ส่วนข้อมูลสถิติสาธารณสุ ข
โดยสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 255 – 255
พบว่า อัตราป่วย และเข้ารับการรักษาในสถานบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงเท่ากับ 1,.1, 1,5. และ 1,21.2 ต่อ
แสนประชากร ตามลําดับ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องในทุกปี 9 ซึง่ โรคนี้นําไปสูก่ ารเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จากการรายงานองค์การอนามัยโลก โรคนี้
เป็ นสาเหตุการเสียชีวติ ของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และ
โรคหัวใจ เกือบร้อยละ 0 1,11 อัต ราตายด้ว ยโรค
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หลอดเลือดสมองซึ่งเป็ นภาวะแทรกซ้อนเพิม่ ขึน้ แต่ละ
ปี เ ป็ น 2. ; 1. และ 5.8 ต่ อ ประชากรแสนคน
ตามลํา ดับ 12 กล่า วได้ว่า ความเจ็บป่วยเรื้อ รัง ไม่
สามารถรักษาให้หายขาดแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การดํารงชีวติ ของผู้ป่วยและครอบครัว 1 จากการมี
ภ า ว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น ร่ ว ม ด้ ว ย ทํ า ใ ห้ ต้ อ ง เ สี ย ค่ า
รัก ษาพยาบาลจํ า นวนมากจนกลายเป็ น ภาระทาง
เศรษฐกิจ ตัง้ แต่ระดับครอบครัวถึงระดับประเทศ 1
จังหวัดมหาสารคาม เป็ นจังหวัดหนึ่งใน
เขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ป ระชาชนประสบ
ปญั หาโรคเรือ้ รังอย่างมาก โดยจากสถิตขิ อ้ มูลโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังของสํานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค ข้อมูลอัตราป่วยต่อแสนประชากร ปี พ.ศ. 255
ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคามมีอตั ราป่วยด้วย
โรคเบาหวาน 1,28.9 และอัต ราตาย คือ 8.8
ในขณะที่อตั ราป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด 282.1
และอัต ราตาย คือ 12.8 สํา หรับ โรคหลอดเลือด
สมองใหญ่ อัตราป่วยคือ 18.19 และอัตราป่วยด้วย
โรคความดัน โลหิต สูง 112.2 และอัต ราป่ ว ย คือ
11. 15 ชุมชนขามเรียง ประกอบด้วย 2 หมูบ่ า้ น
มีสถานบริการสุขภาพสําหรับประชาชนทีเ่ ป็ นหลัก คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการสําหรับนิสติ ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จากการศึกษาชุมชน พบว่า ประชาชน
ทุกกลุ่มอายุมแี บบแผนการดําเนินชีวติ ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไร้เชื้อ โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ  ปี ขึน้ ไปมี
ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเรือ้ รังมากขึน้ แต่ละเดือนมี
ประชาชนจากหมู่บ้านต่า ง ๆ มาใช้บริการสุขภาพที่
คลินิ กโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นโดยลํา ดับ แม้ว่าเจ้าหน้ าที่
สุ ข ภาพในพื้น ที่ไ ด้ ป ระสานความร่ ว มมือ กับ หน่ ว ย
บ ริ ก า ร ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม และหน่ ว ยบริก ารสุ ข ภาพภาครัฐ ใน
ระดับสูงขึ้น ไป ในการออกบริการตรวจรักษา และ
ั หาโรคเรื้อ รัง
บริก ารเชิง รุ ก เพื่อ หาแนวทางแก้ ป ญ

ั หาดัง กล่ า วยัง สะท้ อ นความ
ร่ ว มกับ ชุ ม ชน แต่ ป ญ
รุนแรงเพิม่ ขึน้ โดยลําดับทุกปี
จากสภาพการณ์ ดงั กล่าวมา ผู้วจิ ยั ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพหน่ วยบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นว่าการแก้ปญั หา
โรคเรื้อ รัง ในพื้น ที่ย งั ไม่ บ รรลุ เ กณฑ์ต ัว ชี้ว ดั และพบ
ั หาอุ ป สรรคทัง้ ในเชิ ง ระบบและการจัด การจึ ง
ปญ
เห็นสมควรศึกษาวิจยั เรือ่ งนี้ เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์
ปญั หาเพือ่ ให้ทราบปญั หาทีแ่ ท้จริง การให้ความหมาย
และการรับรู้ของประชาชนซึ่งข้อมูลในการศึกษา จะ
ั หาอย่ า ง
ช่ ว ยนํ า ไปสู่ ก ารหาแนวทางในการแก้ ป ญ
เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
1. ศึก ษาการให้ค วามหมายการเจ็บ ป่ ว ย
ด้วยโรคเรือ้ รังของประชาชนในชุมชนชนบทอีสาน
2. ศึก ษาการรับ รู้ก ารป้ องกัน โรคเรื้อ รัง ใน
ชุมชนชนบทอีสาน

กรอบแนวคิ ด
กรอบแนวคิดการศึกษาการรับรูก้ ารป้องกันโรคเรื้อรัง
ในชุมชนชนบทอีสานครัง้ นี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อ ด้า นสุ ข ภาพ 1โดยการรับ รู้ค วามเชื่อ ด้า น
สุขภาพ  ด้านประกอบด้วย 1) การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งต่อ
การเป็ น โรคเรื้อ รัง 2) การรับ รู้ค วามรุ น แรงของโรค
เรือ้ รัง ) การรับรูป้ ระโยชน์ของการป้องกันโรคเรื้อรัง
) การรับรูอ้ ุปสรรคของการป้องกันโรคเรือ้ รัง โดยเชื่อ
ว่า การรับรูข้ องบุคคลเป็ นตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมสุขภาพ

ขอบเขตของการวิ จยั
ศึก ษาการรับ รู้ก ารป้ องกัน โรคเรื้อ รัง ด้ว ย
แบบสอบถามในกลุ่มเสีย่ งต่อการเป็ นโรคเรื้อรัง และ
ศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มเพื่อหา

การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”
The 12th Mahasarakham University Research Conference MRC#12

ความหมายของการเจ็บ ป่ว ยโรคเรื้อ รัง ในตัว แทน
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูด้ แู ล อสม. ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทํางานด้านสุขภาพ และเจ้าหน้ าที่สุข ภาพที่
ให้ บ ริก าร ซึ่ ง ผู้ ท่ีต อบแบบสอบถามอยู่ ใ นเขต 2
หมูบ่ า้ นโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําการเก็บ
รวบรวมข้ อู ล ระหว่ า งเดื อ น สิ ง หาคม 255 –
มกราคม 2558

วิ ธีการดําเนิ นงานวิ จยั
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณา ทีใ่ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
แบบผสมผสาน โดยวิธีก ารศึก ษาหลัก คือ วิธีเ ชิง
คุณภาพโดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม ผสมผสานกับวิธเี ชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามในกลุ่ม เสี่ยงต่อการเป็ นโรคเรื้อรัง
โดยประชากร คือ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการคัด
กรองโรคและอยูใ่ นทะเบียนโรคเรือ้ รังของหน่วยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูม ิ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่ม
อย่างเป็ นระบบและผลการคํานวณตามสูตรของ ทาโร
ยามาเน่ 1 ได้กลุม่ ตัวอย่าง  คน

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการหา
คุณภาพ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นแบบสอบถาม
ทีด่ ดั แปลงใช้ของ กิตติศกั ดิ ์ พรมดาว และคณะ 18 โดย
ก่ อ นนํ าไปใช้ ไ ด้ ม ี ก ารตรวจสอบความตรงโดย
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วทดลองใช้ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความเป็ นปรนัย และหาค่า
ความเที่ย งได้ค่า ระหว่า ง . – . รายละเอีย ด
ของเครือ่ งมือ แบ่งเป็ น  ส่วน ได้แก่
ส่ว นที่ 1 แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชีพ ประวัติก าร
เจ็บปว่ ยญาติสายตรง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรูโ้ รค
เรือ้ รัง  ข้อ วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งโดยวิธี K-R2
(Kuder-Richardson) ไ ด้ ค่ า เ ท่ า กั บ 0 . เ ป็ น

แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด  ตัว เลือ ก คือ ใช่ ได้
คะแนน 1 คะแนน และไม่ใช่ ได้ 0 คะแนน คิดคะแนน
รวมของคํ า ตอบทัง้  ข้อ โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารแบ่ ง
คะแนนด้ ว ยค่ า พิ ส ัย ตามวิ ธี ข อง Douglas คื อ ได้
คะแนน 11. – 15. หมายถึง ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ สู ง
ได้คะแนน . – 1. หมายถึง ระดับความรูป้ าน
กลาง และได้ค ะแนน . – 5. หมายถึง ระดับ
ความรูต้ ่าํ
ส่วนที่  แบบสอบถามการรับรูก้ ารป้องกัน
โรคเรือ้ รัง แบ่งเป็ น  ด้าน  ข้อ การวิเคราะห์หาค่า
ความเที่ยงโดยวิธี Cronbach’ s Method ด้วยการหา
ค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟา (Coefficient of Alpha) ได้ค่ า
ระหว่าง . – . ลักษณะเป็ น มาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale)  ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย โดยกําหนดคะแนนแต่ละข้อคําถาม   และ
3 คะแนน เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็ น  ระดับ ได้แก่
เหมาะสม และไม่เหมาะสม 19 คือ การรับรูก้ ารป้องกัน
โรคเรือ้ รังเหมาะสม ได้คะแนน . – 12. ส่วน
การรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รังไม่เหมาะสม ได้คะแนน
4. – 59.
เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจ ยั เชิงคุณภาพเป็ น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง และประเด็น
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางสนทนากลุ่ม เกีย่ วกับความคิดเห็น
ความหมายของโรคเรื้อรัง ความเรื้อรัง สาเหตุ และ
การรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รังของประชาชนในชุมชน

การตรวจสอบข้อมูลและการสร้างความ
น่ าเชื่อถือของงานวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยวิธี Member Checking21 โดยตรวจสอบระหว่า ง
บุคคล ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ดูแล กลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อ รัง อสม. เจ้า หน้ า ที่สุ ข ภาพ แล้ว นํ า ข้อ มู ล มา
วิ เ คราะห์ ว่ า ใกล้ เ คี ย งหรื อ สอดคล้ อ งกั น หรื อ ไม่
นอกจากนัน้ มีการตรวจสอบด้านเวลา กล่าวคือ การ
เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่ม ได้กระทําในเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งก่อน
เก็บข้อมูลแต่ละครัง้ ได้ทวนสรุปผล และใช้วธิ สี ะท้อน
คิด เพื่อ ยืน ยัน ความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ผลการศึก ษา
โดยไม่ใช้อคติและไม่ใส่ความคิดเห็นลงไป
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อ มูลส่ว นบุค คล วิเ คราะห์ด้ว ยการแจกแจงความถี่
และร้อยละ ข้อมูลในส่วนของการให้ความหมายของ
โรคเรือ้ รัง วิเคราะห์ดว้ ย วิธวี เิ คราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บด้วยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รัง วิเคราะห์ โดย
ใช้ ร้อยละ ความถี่

การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใู้ ห้ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ให้สทิ ธิ ์การตัดสินใจด้วยตนเองของ ผู้ให้ขอ้ มูล
หลังจากผู้วจิ ยั ชี้แจงรายละเอียดขัน้ ตอน ของการวิจยั
เปิดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลถาม ให้สทิ ธิ ์ในการถอนตัวออก
จากการให้ข้อมูล การสัมภาษณ์ เชิงลึก และสนทนา
กลุ่ ม ให้ เ ซนต์ ใ บยิ น ยอม และ มี ก ารขออนุ ญ าต
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ และการถ่ายภาพ การถอด
เทปใช้ นามสมมุ ติ เพื่อ ปกปิ ด ความเป็ น บุ ค คลของ
แหล่งข้อ มูล วิเ คราะห์ นํ าเสนอผลในภาพรวม และ
ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของพืน้ ทีใ่ ห้เข้าศึกษา

ผลการศึกษา
1. ผลการสัมภาษณ์เชิ งลึกและสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย การรับรูค้ วามหมายโรคเรือ้ รัง สาเหตุ
ผลกระทบ รายละเอียด ดังนี้
่
้ใ ห้ข้อ มูล ผู้ใ ห้ข้อ มูล
ลัก ษณะทัวไปของผู
หลัก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้อ ยละ . มีอ ายุ
ระหว่าง 4 – 0 ปี มากที่สุด อายุเฉลี่ย 47 ปี ส่วน
ใหญ่ ม ีก ารศึก ษาระดับ ประถมศึก ษา ร้อ ยละ .66
และประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรมทัง้ หมด ผล
การศึกษา พบประเด็นการรับรูเ้ กีย่ วกับโรคเรือ้ รัง ดังนี้
โรคเรือ้ รัง บ่มีวนั หายขาด เป็ นภาระ การ
รับรูค้ วามหมาย พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 3 รายมีการรับรูว้ ่า
เมื่อเป็ นโรคเรื้อรังจะไม่มวี นั หาย ต้องรับประทานยา
ตลอดชีวติ “เป็ นโรคที่สร้างความทุกข์ไปตลอดจนถึง

วันตาย เพราะไม่มโี อกาสหาย” (Id-HV-8-1) “เรือ้ รัง
คือ รักษาได้แต่เพียงทุเลา ไม่หายขาด” (Id-C-8-1)
“โรคเรื้อรัง คือ เป็ นแล้วไม่หายต้องพึ่งยาตลอดชีวติ ”
(Id-N2-8-1) ในขณะที่การให้สมั ภาษณ์ เชิงลึกทําให้
พบการให้ความหมายของ ความเรือ้ รังว่าเป็ นภาระทัง้
ต่ อ ตัว ผู้ป่ ว ยเอง ครอบครัว และหน่ ว ยงานสุ ข ภาพ
“เป็ นภาระครอบครั ว สู ญ เสี ย โอกาส
สูญเสียค่าใช้จ่าย เสียกําลังใจ” (Id-G-8-1) “ใครเป็ น
แล้วถือว่า ต้องใส่ใจตนเองมากขึ้น ทํางานหนักได้
น้อยลง” (Id-HV-8-1) “โรคเรื้อ รัง คือ โรคที่ทํา ให้
เสียเวลาในการดูแลจัดบริการสูญเสียงบประมาณและ
ั หายากลํ า บาก
กํ า ลั ง คนในการจั ด การ แก้ ป ญ
ประชาชนไม่สนใจไม่ตระหนัก” (Id-H1-8-1)
การอยู่ การกิ น เฮ็ดให้เกิ ดโรค ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จากการสนทนากลุ่ม รับรู้ว่าสภาพความเป็ นอยู่ และ
พฤติกรรมเป็ นสาเหตุของโรคเรือ้ รัง “ป ร ะ ช า ช น กิ น
อาหารเกินอิ่ม กินมาก กินอาหารทอด อาหารมัน
อาหารกะทิ ทํา ให้อ้ว นและเกิด โรคต่ า ง ๆ ต่ า งจาก
อดีต” (Fg1--8-1) “ไม่มอี าหารอะไรที่หาไม่ได้ ไป
ตลาดสมัยนี้ได้ทุกอย่าง และบางทีกม็ รี ถเร่ขายให้ถงึ
บ้าน คนเลยซือ้ สําเร็จ ไม่ได้คดิ ถึงประโยชน์หรือโทษ
พอเป็ นโรคแล้วจึงคิดได้” (Fg2-1-8-1) “ความเป็ นอยู่
และอาหารการกินที่สุขสบาย ทําให้เป็ นโรคง่ายขึ้น”
(Fg2-5-8-1) ซึ่งเป็ นทีส่ งั เกตว่า ไม่มผี ใู้ ห้ขอ้ มูลทีร่ บั รู้
ว่าเคราะห์กรรม หรือสิง่ นอกเหนื ออํานาจบุคคลเป็ น
สาเหตุโรคเรือ้ รัง มีการรับรูส้ ภาพความเปลีย่ นไปของ
สังคมว่าเป็ นสาเหตุ และเมื่อเป็ นโรคแล้วก็ยอมรับใน
การปรับตัวอยูก่ บั โรคต่อไป “คนสมัยก่อนอายุยนื ไม่
เจ็บป่วยง่าย ๆ คนสมัยนี้เป็ นโรคง่าย อาจเพราะการ
หาอยู่ ห ากิน และความเป็ น อยู่ ม ัน สะดวก อาหาร
สมบูรณ์แต่มาพร้อมโรคภัย” (Fg-1-8-1) “สั ง เ ก ต
ว่า เบาหวาน ความดัน ความเครียด มันมาด้วยกัน
มาพร้อมกันหลาย ๆ โรค มากับความอยู่ดกี นิ แซบใน
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มือ้ นี้ (ยุคนี้ วันนี้) กรรมเวรก็ตอ้ งอยูไ่ ป ตายไปพร้อม
คนไม่หาย” (Fg--8-1)
ตระหนก บ่ตระหนัก บ่ขาดความฮู้
ผู้ใ ห้ข้อ มูล จากการสนทนากลุ่ม ครัง้ ที่ส อง
และครัง้ ที่ส ามรับ รู้ว่า คนในชุ ม ชนไม่ค่อ ยสนใจเรื่อ ง
สุขภาพจนกว่าจะมีอาการที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น แล้วจึง
ตื่นกลัว ประชาชนมักไม่คดิ ทีจ่ ะปฏิบตั เิ พื่อป้องกันโรค
หรือความรุนแรงไว้ก่อน “คนที่เป็ นโรคเรื้อรัง เขามี
ข้อมูลข่าวสารที่รบั รูม้ าจากหลากหลาย เช่น พ่อของ
อสม. ลูกก็บอก ๆ ให้ทํา แต่ว่าไม่ทําเพราะยังไม่เห็น
ปญั หามาก จนว่าตายเปี้ ยง (อ่อนแรงครึง่ ซีก) ถึงคิดได้
แต่มนั สายไป ”(Fg2-1-8-1) “บางทีชาวบ้านเขาไม่ม ี
เวลาสนใจสุขภาพมากมาย เพราะเร่งรีบใส่ใจเรื่องอื่น
มากกว่า เวลา อสม.บอกว่าเสีย่ งนะจะเป็ นโรคนัน้ โรค
นี้โรคเรือ้ รัง เขาก็รแู้ ต่กไ็ ม่ปรับ มาตกใจอีกทีเมื่อเห็น
เพิน่ งีบ(ไม่มแี รง) หรือเป็ นหล่อย (อัมพฤกษ์) ”(Fg-8-1) เป็ นทีส่ งั เกตว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากการสนทนากลุม่ มี
การรับรูใ้ นแนวทางที่สอดคล้องกันว่า การที่ประชาชน
หรือ ผู้ป่ ว ยโรคเรื้อ รัง ไม่ ป ฏิบ ัติไ ม่ ใ ช่ ส าเหตุ จ ากขาด
ความรู้ ส่วนหนึ่งยังไม่มคี วามตัง้ ใจเต็ม ที่ในการดูแ ล
ตนเอง ดังข้อมูลการสนทนากลุ่มครัง้ ทีห่ นึ่ง และครัง้ ที่
สอง “คนสมัยนี้ มีความรูอ้ ย่างครูบาอาจารย์ถามว่าที่
กลายเป็ นเบาหวาน ความดัน ทําไมจึงเป็ นส่วนหนึ่งรู้
ว่าอ้วนแล้วเสีย่ ง แต่กก็ นิ อร่อยไม่ลดนํ้าหนัก กินมาก
ๆ เลยกลายเป็ นเบาหวานเพราะมีกรรมพันธุ์ ถามว่า
เขารูไ้ หม เขารูแ้ ต่ไม่ใส่ใจเต็มทีใ่ นการป้องกัน” ”(Fg1-8-1) “ถ้า ประชาชนเพิ่ม ความสนใจเรื่อ งสุข ภาพ
เวลาหมอให้ความรู้ หรือ อสม.มาตรวจคัดกรองโรค
บอกว่ามีความเสี่ยงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ถ้า
ทํ า ได้จ ะดีม ากแต่ ส่ว นใหญ่ ทํ า ไม่ ค่ อ ยได้ ทัง้ ที่รู้ว่ า
ตนเองมีโอกาสเป็ นโรคเรือ้ รัง แบบนี้มเี ยอะแม้แต่แกน
นําสุขภาพ อสม.ก็ม”ี ”(Fg2-5-8-1)

เรือ้ รังแต่บ่รนุ แรง บ่ตายง่าย ๆ ทันที
ผู้ใ ห้ข้อ มูล รับ รู้ว่า โรคเรื้อ รัง ไม่รุ น แรง ต่ า งจากโรค
เฉียบพลันที่ก่ออาการเร็ว ความเรื้อรังแบบค่อ ยเป็ น
ค่อยไปจึงไม่สนใจเปลีย่ นพฤติกรรม “เบาหวาน ความ
ดัน คนไม่คอ่ ยใส่ใจป้องกันอาจเพราะมันไม่ได้มปี ญั หา
รุนแรงทันทีทนั ใด เหมือนอย่างติดเชื้อต่าง ๆ อาการ
ทรุดเร็ว เลยทําให้คนเฉย ๆ ไม่ค่อยกลัวกัน” ”(Fg11-8-1) “กลุ่ ม เสี่ย ง เวลาบอกว่ า ให้ ร ะมัด ระวัง ให้
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ชาวบ้านก็ฟงั แต่ไม่ทําบางคน
บอกว่าทํายาก เช่น กินข้าวจ้าวแทนข้าวเหนียวอย่าง
นี้ ม ัน ยุ่ ง ยาก ไปๆมาๆ เลยตามเลยไม่ ก ลัว ว่ า จะ
กลายเป็ นกลุ่ม ป่ว ย หมอเลยว่าเป็ น สาเหตุ ทํา ให้ม ี
ผูป้ ว่ ยใหม่เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ทุกปี” (Id-HV--1)
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมทิ ่เี น้นบริการ
เชิง รุ ก มากขึ้น โดยผสานความร่ ว มมือ จากทัง้ ทีม
สุขภาพ กลุ่มอาสาสมัครสุขภาพในพืน้ ที่ท่เี ป็ นแกนนํา
และการสนับสนุ นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้าน
งบประมาณ ทําให้การทํางานด้านสุขภาพที่เน้ นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในพื้นที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้ แต่บริการดังกล่าวไม่
สามารถเปลี่ยนแนวคิดให้ประชาชนหรือกลุ่มเสีย่ งโรค
เรือ้ รังสนใจดูแลสุขภาพตนเองได้เต็มทีม่ ากขึน้ ดังการ
รับ รู้ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม และการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก ที่สอดคล้องกัน “อย่างโรคหัวใจถ้า
เป็ นแล้วดูน่ากลัว แต่เบาหวานความดันชาวบ้านไม่
ค่อยกลัวอาจเพราะมีหมอ มีอนามัยใกล้บา้ น ยิง่ เดีย๋ วนี้
อสม.ช่วยดูแล เขาเลยไม่ใส่ใจตนเองเท่าทีค่ วร บาง
คนก็ ว่ า ขอตายแบบอิ่ ม ท้ อ งดีก ว่ า กลัว ตายอดตาย
หยาก” ”(Fg2--8-1) “หมอพาทํางานมากขึน้ อสม.
ทุกคนได้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและไป
บอกต่อๆ ให้ชาวบ้านรู้ แต่ถามว่าทําไมเขาไม่ปรับ ไม่
ใส่ใจ โดยเฉพาะกลุม่ เสีย่ งมีทงั ้ ทีด่ แี ละไม่ดไี ม่ทาํ กลุม่
ไม่ทาํ ก็เพราะเขาคิดว่าไม่ได้เป็ นง่าย ๆ ไม่น่ากลัว ไม่
ตายง่าย” (Id-HV-8-1)

415

416

การประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12”
MRC#12 The 12th Mahasarakham University Research Conference

2.ผลการศึกษาเชิ งปริ มาณด้วยแบบสอบถาม
ความรู้และการรับรู้การป้ องกันโรคเรือ้ รัง
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ม ี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเรื้อรังในระดับสูง คิด
เป็ นร้อยละ 74.70 และการรับรูก้ ารป้องกันโรคเรื้อรัง
โดยรวมทัง้ 4 ด้า น พบว่ า ส่ว นใหญ่ ม ีก ารรับ รู้ก าร
ป้องกันโรคเรื้อรัง เหมาะสม คิดเป็ น ร้อยละ .70
และเมื่อจําแนกรายด้าน พบว่า ด้านทีก่ ลุ่มตัวอย่างมี

การรับรู้เหมาะสมที่คะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการรับรู้
ความรุนแรงของโรคเรื้อรัง คิดเป็ น ร้อยละ .0
รองลงมาคือ ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ของการป้องกันโรค
เรื้อ รัง คิด เป็ น ร้อ ยละ .60 รายละเอีย ด ดัง ใน
Table 1

Table  Perception of chronic prevention of sample by number and percentage
Properly

Perception of Chronic Prevention
Susceptibility
Seriousness
Benefits
Barriers

n
2
36
3
3

อภิ ปรายผลการศึกษา
1. ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้
ความหมายของโรคเรื้อรังเกี่ยวข้องกับ การเป็ นโรค
เรือ้ รังทีไ่ ม่มวี นั หายขาด สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ ่าน
มา 22 ที่พบว่า โรคเรื้อรังเป็ นแล้วไม่หาย เป็ นตลอด
ชีวติ อยูก่ บั เราไปจนตาย มีการดําเนินของโรคอย่างช้า
ๆ ใช้ระยะเวลานาน อาการไม่คงทีบ่ างวันปกติ บางวัน
มีอ าการ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ ที่อ งค์ ก ารอนามัย โลก
กล่าวถึงโรคเรื้อรังว่า เป็ นโรคที่มรี ะยะเวลาของโรค
นาน โดยทัวไปมั
่
กมีการดําเนินโรคช้า 2 จากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก และสนทนากลุ่ม พบว่า โรคเรื้อรัง
ส่ ว น ใ ห ญ่ ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ค ว า ม คุ้ น เ ค ย คื อ
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง โดยทัง้ สอง
โรคดังกล่าวนับเป็ นปญั หาสําคัญ จําเป็ นต้องได้รบั การ
รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เป็ นเดือน เป็ นปี
หรือตลอดชีวติ 2 ซึง่ โรคทีร่ ะดับนานาชาติได้ให้ความ
สนใจเนื่ อ งจากเป็ น สาเหตุ ค วามเจ็ บ ป่ ว ยและการ

%
8.5
.0
.60
6.0

n


29
0

Improper
%
19.5
.0
8.
30.0

สูญเสียชีวติ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน และโรคระบบทางเดิน หายใจเรื้อ รัง
ในขณะที่ประเทศไทยได้กําหนดนโยบายในแผนงาน
ต่า ง ๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์สุข ภาพดีวิถีไ ทย พ.ศ.
4-63 แผนพัฒ นาระบบบริก ารสุข ภาพ พ.ศ.
6 แผนยุทธศาสตร์สขุ ภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้ องกั น โรค 25 โดยเน้ น ความสํ า คัญ  โรค
ตามลําดับ คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต สูง
โรคหั ว ใจ โรคหลอดเลื อ ดสมอง และโรคมะเร็ ง
เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ภ า ร ะ โ ร ค ที่ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม สู ญ
งบประมาณและต้องดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
. ผลการศึกษา พบว่า สภาพความเป็ นอยู่
ที่ดขี น้ึ จากอดีต การดําเนินชีวติ ของคนสมัยใหม่ และ
การทํ า งานเป็ น สาเหตุ สํา คัญ ที่ทํ า ให้เ กิด โรคเรื้อ รัง
สอดคล้องกับหลายการศึกษา ที่พบว่า โรคเรื้อรังเกิด
จากหลายสาเหตุ เช่น โรคเบาหวานเกิดจาก ชอบกิน
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ของหวาน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีความเครียด 22-2 การ
ั หาโดยเจ้า หน้ า ที่สุข ภาพใน
จัด การที่ส าเหตุ ข องป ญ
ระยะหลั ง ให้ ค วามสํ า คั ญ ในการปรั บ พฤติ ก รรม
ประชาชนให้ เ หมาะสม แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้ ร ับ ผลสํ า เร็ จ
เท่า ที่ค วร อาจเนื่ อ งจาก ประชาชนไม่ท ราบว่าตนมี
ความเสี่ยง จึงไม่ใส่ใจปรับพฤติกรรม ซึ่งการดําเนิน
โรคเรื้อรังไม่มคี วามแน่ ชดั ในระยะเวลาการเกิดโรค มี
ลักษณะค่อยเป็ นค่อยไป เกิดจากหลายปจั จัย มีความ
ไม่แน่ น อน 2 ทํา ให้ป ระชาชนที่ไ ม่ไ ด้รบั ผลกระทบ
ชัดเจนรวดเร็ว จึงมีความเพิกเฉยต่อสุขภาพ
3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ ร ะดับ สู ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาทีผ่ า่ นมา 28,29 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีป่ ว่ ยเป็ น
โรคความดันโลหิต สูงมีค วามรู้ใ นระดับสูง และกลุ่ม
เสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานมีความรูใ้ นระดับสูงซึง่ ผล
การศึกษาครัง้ นี้ สอดรับกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิง ลึก และสนทนากลุ่ม พบว่า ประชาชนไม่ไ ด้ข าด
ความรู้ เพราะรับสื่อหลากหลาย ทัง้ สื่อบุคคล ได้แก่
อสม. เจ้า หน้ า ที่สุขภาพ และสื่อสารมวลชนต่ าง ๆ
แต่ประชาชนไม่ใส่ใจปฏิบตั เิ นื่องจากอ้างเหตุผลหลาย
อย่าง การเจ็บปว่ ยเรือ้ รังทีเ่ ห็นตัวอย่างจากเพือ่ นบ้าน
ไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีความเป็ นอยู่ ไม่ม ี
ความตระหนัก มีเพียงตื่นตระหนกตกใจเมื่อมีกรณีเกิด
ความรุนแรงของโรคขึ้น ดังคําพูดของสตรีผู้ให้ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ คํา
ว่า “ตายเปี้ ยง” (อ่อนแรงครึง่ ซึก) “เพิน่ งีบ” (ไม่มแี รง)
“เป็ นหล่อย” (อัมพฤกษ์) สะท้อนถึงความรุนแรงอาการ
ของโรคเรื้ อ รั ง ที่ ทํ า ให้ ค นในชุ ม ชนตื่ น เต้ น ตกใจ
โดยเฉพาะกรณีอมั พฤกษ์ อัมพาต ที่เกิดจากการไป
รักษาโรคหลอดเลือดสมองไม่ทนั ในช่วงเวลาเร่งด่วน
ซึ่ ง จากการสนทนากับ ญาติ ผู้ ป่ ว ย  รายเกี่ ย วกับ
สาเหตุทไ่ี ปรับการรักษาช้า เนื่องจาก ผูป้ ว่ ยต้องการรอ
ญาติทส่ี นิททีส่ ุดเป็ นคนพาไปหาหมอ ผูป้ ่วยคิดว่าไม่
เป็ นอะไรมาก ต้องการสังเกตอาการให้แน่ ชดั ยิง่ ขึ้น
ไปบีบนวดและรักษาแบบพื้นบ้านตามคําแนะนํ าของ
เพื่อนบ้านทีส่ นิท จากข้อมูลสะท้อนถึงความเข้าใจผิด
เกีย่ วกับธรรมชาติของโรค การมีทกั ษะการตัดสินใจไม่
เพียงพอทําให้ไม่สามารถสร้างทางเลือกทีเ่ หมาะสมใน

การไปใช้บริการทางการแพทย์กรณีเร่งด่วน ทําให้ไม่
ทันเวลา
4. ผลการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ เชิง ลึก
และสนทนากลุ่ ม พบว่า ความเข้า ใจของประชาชน
สะท้อ นว่า โรคเรื้อ รัง เป็ น โรคที่ไ ม่ก่ อ ให้เ กิด ผลร้า ย
ทันทีทนั ใด การดําเนินโรคช้า ไม่ทาํ ให้เสียชีวติ ง่าย ๆ
ส่ ง ผลให้ ไ ม่ ร ะมัด ระวัง ตนเอง ต่ า งจากโรคที่ เ กิ ด
เฉียบพลัน 2 ทีก่ ารดําเนินโรคมีจุดเริม่ ต้นชัดเจน เกิด
อาการทันทีทนั ใด ระยะเวลาดําเนินโรคจํากัด มีสาเหตุ
เดียวทีช่ ดั เจน เช่น กรณีไข้เลือดออกในผูใ้ หญ่ในชุมชน
ทําให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตื่นกลัว ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องจาก โรคดังกล่าวต่างจากโรคเรื้อรัง เนื่องจาก
เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทันทีทนั ใด หากรักษาทันเวลาทํา
ให้โอกาสเสียชีวติ น้อยลง
. ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารรับรูก้ ารป้องกันโรคเรื้อรัง
โดยรวมทัง้ 4 ด้าน เหมาะสม (ระดับสูง) คิดเป็ น ร้อย
ละ .70 สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา , 1
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาแย้งกับ ข้อมูลจากวิธีเชิง
คุณภาพที่ พบว่า ประชาชนมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคเรือ้ รัง
เนื่องจากรับทราบข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย แต่ไม่
ค่อยปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพในแนวทางที่เหมาะสม
เนื่องจาก ไม่ตระหนักว่าตนเองมีความเสีย่ ง มีเหตุผล
อื่ น และให้ ค วามใส่ ใ จเรื่อ งอื่ น ๆ มากกว่ า สุ ข ภาพ
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 2 ที่พบว่า การรับรู้
ความเชื่อ ด้า นสุข ภาพในระดับ สูง ไม่ไ ด้นํ า ไปสู่ก าร
ปฏิบตั พิ ฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม

ข้อเสนอแนะ
1) จากผลการศึกษาที่ พบว่า ประชาชน
รับรูว้ ่าตนเองมีโอกาสเกิดโรคเรือ้ รังมากขึน้ เนื่องจาก
สภาพความเป็ นอยูด่ ขี น้ึ การเข้าถึงแหล่งบริโภค การ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรค
แต่ ไ ม่ใ ส่ใ จสุข ภาพ เพราะชีวิต เร่ง รีบ สนใจเรื่อ งอื่น
มากกว่าสุขภาพ ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประชาชนในชุมชน ควรใช้ตวั แบบที่ทําให้เกิดความ
ก ลั ว ก า ร เ ป็ น โ ร ค เ ช่ น ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เ รื้ อ รั ง ที่ มี
ภาวะแทรกซ้ อ นรุ น แรง เพื่ อ เป็ นการกระตุ้ น ให้
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ประชาชนเกิดความกลัวและตระหนักถึงการปฏิบตั ติ วั
ในชีวติ ประจําวันอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคเรือ้ รัง
2) จากผลการศึกษาที่ พบว่า กลุม่ เสีย่ งโรค
เรือ้ รังส่วนใหญ่มคี วามรูอ้ ยู่ในระดับสูง ร้อยละ .
การรับรูก้ ารป้องกันโรคเรือ้ รัง โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่
ในระดับสูง ดังนัน้ แนวทางการทํางานเพื่อสร้างเสริม
สุข ภาพควรเน้ นเรื่องการสร้างความตระหนัก ในการ
ปรับพฤติกรรม แทนการอบรมให้ค วามรู้ ทัง้ นี้ กล
ยุท ธ์ท่ีใ ช้อ าจต้อ งมีค วามหลากหลาย เช่น การฝึ ก
ทักษะการจัดการสุขภาพ การสร้างความตระหนักด้วย
วิธรี ณรงค์ การประกวดบุคคลทีส่ ามารถปรับพฤติกรรม
ได้ยอดเยีย่ มเพือ่ ลดเสีย่ งลดโรคเรือ้ รัง
การเรียนรูจ้ ากตัวแบบทีก่ ่อให้เกิดความกลัว
ในการเป็ นโรคเรือ้ รังแล้วหันมาใส่ใจสุขภาพ และปฏิบตั ิ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมากขึน้

.
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