การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนตาบลดอนกอก
โดย นายอาทิตย์ เมิดไธสง
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแกนนาหลักในการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีโดยได้
กาหนดโดยยุทธศาสตร์ “ลดพยาธิใบไม้ตับการจัดมะเร็งท่อนา ดีวาระคนอีสาน” ซึ่งได้ต่อยอดแนวคิดสุขภาพ
พอเพียงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสร้างสมดุลการพัฒนาใน
ทุกมิติ และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับคนอีสานและประเทศ ผ่านมุมมองแบบบูรณาการเป็ นองค์รวมใน
บริบทแวดล้อมที่กว้างขวาง การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วม
ในการตัด สิ น ใจของประชาชน ที่มีความชัดเจนของเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ มุ่งสร้างวิถีชีวิตพอเพี ยงอย่างมี
คุณภาพ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของคนอีสาน ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่ว มของทุก
ภาคส่วน ในทุกระดับทังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนสังคม และภาค ให้ก้าวไปสู่ระบบสุขภาพพอเพียงและ
สังคมอยู่เย็น เป็น สุข และอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข โดยหนึ่งในเป้าหมายยุทธศาสตร์นันคือการดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมุ่ งเน้นการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการให้
ชุมชน ภาครัฐ บ้าน และโรงเรียนมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในพื นที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อนาไปสู่การ
ป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในพื นที่ได้อย่างยั่งยืนดังนันการวิจัยการพัฒนารูปแบบใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้ มี ค วามส าเร็ จ ตามความมุ่ งหมายได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิผ ล จึงมี ค วามส าคั ญ ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องและ
ประชาชน ทังยังเป็นการเสริมสร้างและขยายองค์ความรู้และการน าองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนในแต่ละ
แห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน
ในชุมชน ตาบลดอนกอก
๒. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของ
ประชาชนในชุมชน ตาบลดอนกอก
๓. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของ
ประชาชนในชุมชน ตาบลดอนกอก
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ทั งการวิ จั ย เชิ งพรรณนาและการวิ จั ย เชิ งทดลองในสภาพจริง โดยการใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสัมมนา และการทดลองในสภาพการณ์จริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิง
พรรณนาเพื่อค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุ ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประชาชนที่เคยป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้

ตับ และกลุ่มคนสนับสนุนได้แก่ ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน ๗๒ คนในชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรคพยาธิใบไม้ตับ ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการโรคพยาธิ
ใบไม้ตับในระดับกรม ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ พืนที่ดาเนินการ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกึ่ง
ทดลองในสภาพจริงประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านจานวน ๔๐ คน และประชาชนจานวน
๒๔๐ คนโดยแบ่ งเป็ น กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มเปรียบเที ย บกลุ่ ม ละ ๑๒๐ คน การวิเคราะห์ ข้อมู ล ได้ ทั งการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง คุณภาพ การสรุปผลการวิจัยแบ่งเป็ น ๓ ตอนตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
สรุปผลการวิจัยที่สาคัญ ดังนี้
ตอนที่ ๑ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับจากข้อมูลในการ
วิจัยในระยะที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าปัจจัยเชิงสาเหตุของประชาชนในการมีพฤติกรรมการไม่ป้องกันโรคพยาธิใบไม้
ตับ อันเนื่องมาจากประชาชนขาดปัจจัยเชิงสาเหตุดังต่อไปนี
๑. การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ
๒. การรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ
๓. การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
๔. การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
๕. สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
๖. ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ตอนที่ ๒ รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับรูปแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนประกอบด้วย องค์ประกอบดังต่อไปนี
๑. ลักษณะของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่มุ่งเน้นการบูรณาการเข้าสู่งานประจา และสามารถ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ที่แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ เน้นการพัฒนาศักยภาพของ อสม. โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพืนที่ โดยระยะที่ ๑ บูรณา
การเข้ากับกิจกรรมโรงเรียน อสม. ที่มีอยู่แล้วในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ระยะที่ ๒ ระยะดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย อสม.ที่ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ ใน
ระยะที่ ๑ ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนรายครัวเรือน โดยระยะที่ ๒ บูรณาการเข้ากับกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านของ อสม. ที่มีอยู่แล้วในบทบาทหน้าที่ของ อสม.
๒. จุดมุ่งหมายของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับรูปแบบการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการป้ อ งกั น โรคพยาธิใบไม้ ตั บ ในชุ ม ชน มี จุ ด มุ่ งหมายที่ ส าคั ญ ดั งนี อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

(๑) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงของโรค
พยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ พฤติกรรมในการป้ องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ พร้อมทังความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
(๒) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ ส่ ง ผลให้ อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่บ้ านน าทักษะที่ ได้รั บไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไปประชาชนทั่วไป
(๑) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิ ดโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความรุนแรงของโรค
พยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ พฤติกรรมในการป้ องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ พร้อมทังความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป
๓. เนือหาสาระของรูปแบบการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับการจัดเนื อหา
หลักสูตรเน้นการประยุกต์ ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โดยเน้นการเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุดังกล่าว
ด้วยกระบวนการสุขศึกษา ซึ่งแบ่งเนือหาออกเป็ น ดังนีเนือหาสาหรับอสม.เน้นการเสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ
ตามแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การ
รับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับ ร่วมกับทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนเนือหาสาหรับ ประชาชนเน้นการเสริมสร้าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุตามแบบแผนความเชื่อทางด้านสุขภาพได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ตับ การรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชักนาสู่การปฏิบัติ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
๔. กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะที่ ๑
ระยะพัฒนาศักยภาพ อสม. โดย วิทยากร ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในพืนที่ ศึกษาคู่มือวิทยากร การ
พั ฒ นาศั กยภาพอาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจาหมู่ บ้ านในการป้ องกัน โรคพยาธิใบไม้ ตับ ด้ว ยตนเอง และ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในระยะที่ ๑ โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น เกมส์VDO กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกทักษะ เป็นต้นในระยะที่ ๒ ระยะดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย อสม.
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในระยะที่ ๑ จากวิทยากร ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนราย

ครัวเรือน โดยศักยภาพที่ได้รับจากการพั ฒนาในระยะที่ ๑ ร่วมกับการศึกษาคู่มือ อสม. ในการดาเนินงานเพื่อ
การป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุม ชนด้วยตนเอง ที่ประกอบด้วยสื่อสาหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้แก่
คู่มือประชาชนและภาพพลิก ชุด “คนอีสานปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ ” โดยใช้กิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้สื่อภาพพลิก การจัดการแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น
๕. แนวทางการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบฯ มี ๒ ลักษณะ คือ
(๑) การประเมิน ผลลั พ ธ์เชิ งกระบวนการ เป็ น กระบวนการการดาเนิ น การเพื่ อ การปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยแบบบันทึกกิจกรรมในคู่มือวิทยากร และคู่มือ อสม. พร้อมทังการ
สัมภาษณ์วิทยากร อสม. และประชาชนที่ได้ใช้รูปแบบฯ
(๒)การประเมินผลลัพธ์สุดท้าย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่คาดหวังหรือที่ต้อ งการให้เกิดขึน ใน
รูปแบบฯครังนี คือ การประเมินทังปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม และการประเมิน พฤติกรรมการป้องกันโรค
พยาธิใบไม้ตับ
ตอนที่ ๓ ผลของการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับรูปแบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนที่ได้พัฒนาขึนนันแบ่งการดาเนินการออกเป็ น
๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ระยะพัฒนาศักยภาพ อสม. และระยะที่ ๒ ระยะดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพโดย อสม. ดาเนิน การจัดกระบวนการเรียนรู้รายครัวเรือนให้ แก่ประชาชน จึงสามารถสรุปผลการ
ทดลองได้เป็น ๒ ส่วนดังนีระยะที่ ๑ผลการวิจัยพบว่าอสม.กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค
พยาธิใบไม้ตับการรับรู้ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชัก
นาสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และพฤติ กรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ดีขึ นกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกัน
โรคพยาธิใบไม้ตับ ในระยะที่ ๑ ระยะพัฒนาศักยภาพ อสม. มีประสิทธิผลทาให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ระยะที่ ๒ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนกลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้
ความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สิ่งชัก
นาสู่การปฏิบัติพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ความเชื่อในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ดีขึนกว่าก่อนการ
ทดลอง และดีขึนกว่ากลุ่ มเปรียบเทียบอย่ างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ.๐๐๑ แสดงให้เห็ นว่ารูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ในระยะที่ ๒ระยะการดาเนินการของ อสม. ที่ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพ ไปจัดกระบวนการเรียนรู้รายครัวเรือนให้แก่ประชาชน มีประสิทธิผลทาให้ ประชาชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรด้านความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผลการวิจัย สามารถนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายโดยการผลักดันการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นบทบาทสาคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้ าน โดยเฉพาะในพื นที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ โดยการผลักดันให้ มีการดาเนินการการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโดย อสม. ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพืนที่มีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ เพื่อน าไปสู่การป้องกันการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดีในพืนที่ได้อย่างยั่งยืน
๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
สามารถนากระบวนการวิจัยแลผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการดาเนินงานเพื่อการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพให้ แ ก่ ป ระชาชน ตั งแต่ ก ระบวนการค้ น หาปั จ จั ย เชิ งสาเหตุ กระบวนการ
เสริมสร้างปัจจัยเชิงสาเหตุ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้
กับพฤติกรรมเสี่ยงหรือโรคและภัยสุขภาพอื่นๆได้
๓. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปปฏิบั ติ การน ารูป แบบการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดควรดาเนินการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของ
ทุกปี ซึ่งเป็ น ช่วงเดือนที่สามารถใช้รูป แบบการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมฯ ก่อนประชาชนจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคปลานาจืดดิบในช่วงหน้าร้อน ถึงแม้พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลานาจืดดิบจะอยู่ในทุก
ช่วงเวลา แต่ช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมประชาชน พร้อมกัน
นันช่วงเวลาอื่นผู้ใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ทังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ต้องมีภารกิจในการ
ดาเนินการในโรคและภัยสุขภาพอื่น ดังนันในการน ารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯไปใช้ ควรคานึงถึง
ประเด็นต่างๆ ดังนี
๑) การน ารู ป แบบการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมในการป้ องกั นโรคพยาธิใบไม้ ตับ ในชุ มชนไปใช้ให้ มี
ประสิทธิภาพ สิ่งสาคัญควรศึกษาองค์ประกอบของลักษณะของรูปแบบ จุดมุ่งหมายของรูปแบบ เนือหาสาระ
ของรูปแบบ กิจกรรมที่ ใช้ในรูปแบบ และแนวทางกาประเมินประสิทธิผลของรูปแบบให้เข้าใจในทุกขันตอน
ก่อนการนารูปแบบไปใช้
๒) รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน เป็ นรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
โดยหน่ วยงานสาธารณสุ ขโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพประจาตาบลสามารถนารูปแบบการจัด
กิจกรรมนี ไปใช้ได้โดยตรง เนื่องจากมีการเสนอรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอในทุกองค์ประกอบของ
รูปแบบการจัดกิจกรรม พร้อมทังผลผลิตของการวิจัยครังนี ทังคู่มือวิ ทยากร คู่มือ อสม. คู่มือประชาชน และ
ภาพพลิกสาหรับเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้
๓) ควรออกแบบการกากับติดตามประเมินผลเพื่อให้การนารูปแบบไปใช้ได้มีประสิทธิผลและมีความ
ยั่งยืนและต่อเนื่อง

๔.) ข้อเสนอแนะสาหรับ การวิจัยครังต่อไป
๑) การวิจัยครังนี พบว่า รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ สามารถ
ทาให้ประชาชนมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่ดีขึ น ดังนันควรมีการศึกษาและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ในระยะยาว เช่น เมื่อระยะเวลานาน
เท่าใด ที่จะประชาชนจะต้องได้รับกิจกรรมเพื่อทาให้พฤติกรรมมีความคงทนและยั่งยืนต่อไป
๒) การวิจัยครังนี พบปัจจัยเชิงสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล ดังนันควรศึกษาปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมและออกแบบกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามปัจจัยเชิงสาเหตุที่ค้นพบ
๓) การวิจัยครังนี ศึกษาในชุมชนชนบทแต่จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มา
ปลานาจืดดิบ อยู่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป จึงควรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น ชุมชนกึ่งเมื อง ชุมชนเมือง เพื่อให้สามารถนาไปใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับ
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