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บทคัดย่อ

 โรคหลอดเลอืดหวัใจเป็นปัญหำทำงสขุภำพทีส่�ำคญัของประชำกรไทยรวมถงึกลุ่มชำติพนัธุก์ะเหรีย่ง ซึง่กำรควบคุม

และจดักำรกบัปัญหำทีด่ทีีส่ดุคอื กำรจดักำรให้กลุม่ทีม่คีวำมเส่ียงต่อกำรเกดิโรคหวัใจมพีฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคทีเ่หมำะสม 

กำรวิจัยควำมสัมพันธ์เชิงท�ำนำยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

กลุม่ตวัอย่ำงเป็นกลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่งทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งของกำรเกดิโรคหลอดเลอืดหัวใจและอำศยัอยูใ่นจังหวดัตำก จ�ำนวน 

207 คน ได้มำจำกกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 

เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภำษณ์ครอบคลุมข้อมูลพื้นฐำน ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค กำรรับรู ้

เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค กำรเข้ำถึงทรัพยำกรท่ีเอื้อต่อกำรป้องกันโรค กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรรับรู้ควำมสำมำรถ 

แห่งตน และพฤติกรรมกำรป้องกันโรค วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำและกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลกำรวจิยั พบว่ำ ภำพรวมของพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจของกลุ่มชำตพินัธุก์ะเหรีย่งอยูใ่นระดบั

ปำนกลำง เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงดื่มสุรำและด้ำนกำรรับประทำนยำและตรวจตำมนัด อยู่ใน

ระดับสูง และอีก 4 ด้ำนได้แก่ ด้ำนกำรรับประทำนอำหำร ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด ด้ำนกำร

หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่อยู่ในระดับปำนกลำง โดยตัวแปรกำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน (β = .43) และกำรสนับสนุนทำงสังคม 

(β = .16) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหร่ียงและสำมำรถ

อธิบำยได้ร้อยละ 23.0 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ (R2 = .230, F = 30.40, p < .001) ดังนั้น พยำบำลและบุคลำกรที่

เกี่ยวข้องควรพัฒนำโปรแกรมเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มเส่ียง 

โดยเพ่ิมกำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนร่วมกับส่งเสริมให้ครอบครัวและเครือข่ำยทำงสังคมมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน

พฤตกิรรมป้องกันโรค เพ่ือให้กลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่งกลุม่เสีย่งมพีฤตกิรรมทีเ่หมำะสมและลดอตัรำกำรเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจได้      
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Abstract

 Coronary heart disease is a significant health problem in Thai people, including Karen, that 

requires appropriate preventive behaviors. This predictive correlational research aimed to describe 

preventive behaviors against coronary heart disease and to determine factors influencing those  

preventive behaviors. Multi-stage random sampling was used to recruit 207 participants of Karen at 

risk in Tak province. Data were collected from November to December 2020. Research instruments 

were interviews, including a demographic record form, the Preventive Behavior Knowledge, the  

Preventive Behaviors Perception, the Disease Preventive Resource Accessibility, the Social Support 

Perception, the Self-Efficacy Perception, and the Preventive Behaviors surveys. Descriptive statistics 

and stepwise multiple regression were used to analyze the data.

 The overall results revealed that preventive behaviors against coronary heart disease among 

Karen at risk food consumption, exercise, stress management, and smoking were rated at medium 

levels. Alcohol consumption and medication adherence and follow-up were rated at high levels. 

Self-efficacy perception (β = 0.43) together with the social support perception (β = 0.16) were factors 

influencing preventive behaviors and explained 23.0% of the variance in preventive behaviors against 

coronary heart disease (R2 = .230, F = 30.40, p < .001). These findings suggest that nurses and other 

health personnel should develop programs to promote preventive behaviors against coronary heart 

disease in Karen at risk through increasing self-efficacy perception and encouraging family and other 

important persons to participate in preventive behavior support. These should improve the odds that 

the Karen at risk will develop appropriate preventive behaviors for improving their health andquality 

of life.

Keywords: Karen, preventive behaviors, coronary heart disease, self-efficacy perception, social support 

perception
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ความส�าคัญของปัญหา 

 ประชำกรไทยมคีวำมหลำกหลำยทำงเช้ือชำตอิำศยั

อยู ่รวมกัน มีกลุ ่มชำติพันธุ์ประมำณร้อยละ 2.2 ของ

ประชำกรทั้งหมด ซึ่งกลุ่มชำติพันธุ์ที่มีจ�ำนวนมำกที่สุดคือ 

กลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่งคดิเป็นประมำณร้อยละ 38.04 ของ

กลุ่มชำติพันธุ์ทั้งหมด กลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงอำศัยตำม

พื้นที่สูงหรือบนภูเขำของประเทศไทยโดยเฉพำะในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย และตำก มีอัฒลักษณ์ทำงภำษำ 

ควำมเชื่อ ภูมิปัญญำ ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของ

ตนเอง วิถีกำรด�ำเนินชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงใน

อดตีเกดิจำกกำรถ่ำยทอดจำกบรรพบรุษุและกำรแลกเปลีย่น 

ประสบกำรณ์ภำยในชมุชนกระเหรีย่งและสมัพนัธ์กบัสภำพ

แวดล้อมรอบตัวที่ต้องพึ่งพิงธรรมชำติ จึงส่งผลให้กลุ่ม

ชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตที่มีควำมเฉพำะ

เจำะจงแตกต่ำงจำกคนไทยทีอ่ำศยับนพืน้ทีร่ำบ (Ministry 

of Social Development and Human Security, 2015) 

แต่กำรเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันท้ังเศรษฐกิจ กำรเมือง 

เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรมเข้ำมำมีบทบำทและติดต่อกับ

ชุมชนเมืองมำกขึ้น ท�ำให้วิถีกำรด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ไป อำทิ ซื้ออำหำรจำกร้ำนค้ำในชุมชนหรืออำหำรส�ำเร็จ

แทนกำรหำของในป่ำและปรุงเองในบ้ำนซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

อำหำรจ�ำพวกแป้งและมีไขมันสูง หรือใช้เครื่องทุ่นแรง 

ในกำรท�ำงำนแทนกำรใช้แรงคน หรือใช้จักรยำนยนต์เป็น

ยำนพำหนะแทนกำรเดินขึ้นลงภูเขำ (Kittiyano, 2018)  

ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้ส่งผลต่อภำวะสุขภำพอย่ำง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้  

 กำรศกึษำทำงระบำดวทิยำปัญหำสขุภำพของกลุม่

ชำตพัินธุ ์(Tak Provincial Public Health Office, 2019a) 

พบว่ำ โรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำนเป็นปัญหำ

สุขภำพอันดับต้น ๆ  ของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง ดังสถิติใน

ปี พ.ศ. 2562 มีอัตรำป่วยของโรคควำมดันโลหิตสูงเท่ำกับ

ร้อยละ 14.44 และอัตรำป่วยของโรคเบำหวำนเท่ำกับ 

ร้อยละ 4.36 ซึ่งโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคเบำหวำน 

เป็นโรคปฐมภูมิที่น�ำไปสู ่กำรเกิดโรคทุติยภูมิอย่ำงเช่น  

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต เป็นต้น 

(World Health Organization [WHO], 2018) ซึ่ง

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเสียชีวิตของกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยงในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2559-2561) พบว่ำ 

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่เป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตของ

กลุ่มชำตพินัธุก์ะเหรีย่งอนัดบัสองของกำรเสยีชวิีตรองจำก

ชรำ (Tak Provincial Public Health Office, 2019b)  

ดงันัน้ โรคหลอดเลอืดหัวใจจงึปัญหำสุขภำพทีส่�ำคญัในกลุม่

ชำติพันธุ์กะเหรี่ยง

 โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) 

เป็นโรคทีเ่กดิจำกควำมผดิปกตขิองหลอดเลอืดแดงไปเลีย้ง

กล้ำมเนื้อหัวใจ พบว่ำ ปี พ.ศ. 2559 โรคหลอดเลือดหัวใจ

เป็นสำเหตุกำรตำยอันดับหนึ่งของประชำกรท่ัวโลก และ 

มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1 ใน 4 ของสำเหตุกำรตำย 

ในทั่วโลกในปี พ.ศ. 2573 (WHO, 2018) เช่นเดียวกัน  

โรคหลอดเลือดหวัใจกเ็ป็นสำเหตกุำรตำยอนัดบัหนึง่หรอืที

อัตรำตำยเท่ำกับ 32.3 ต่อแสนประชำกร (Department 

of Disease Control, 2018) โดยกลุ่มชำติพันธุ์กระเหรี่ยง

มีอัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจเท่ำกับ 30.0 ต่อแสน

ประชำกร (Tak Provincial Public Health Office, 

2019b) ปัจจบุนัประเทศไทยจงึมีนโยบำยคัดกรองกลุ่มเส่ียง 

โรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพำะกลุ ่มผู ้ที่ป่วยด้วยโรค 

ควำมดนัโลหติสงูและโรคเบำหวำน เพือ่ให้ทรำบถงึกลุม่เสีย่ง 

ของกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และส่งเสริมพฤติกรรม

กำรดูแลสุขภำพ ซึ่งจะช่วยป้องกันกำรเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจได้ 

 พฤติกรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลือดหวัใจ เป็นกำร

ปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเล่ียงกำรเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

(WHO, 2018) ครอบคลุม 6 ด้ำน ประกอบด้วย กำร 

รับประทำนอำหำรที่เหมำะสม กำรออกก�ำลังกำยอย่ำง

สม�ำ่เสมอ กำรจดักำรควำมเครยีดทีเ่หมำะสม กำรหลกีเลีย่ง

สูบบุหร่ีหรือไม่สูดดมควันบุหรี่ กำรงดหรือหลีกเลี่ยงดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนกำรรับประทำนยำตำม

แผนกำรรักษำและตรวจเพือ่ตรวจคดักรองหำควำมผิดปกติ

อย ่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งจะช ่วยลดควำมเสี่ยงเหล ่ำนี้ ได ้  

(Premsuk, Thato, & Polsook, 2019) จำกกำรทบทวน

วรรณกรรม พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำเป็นประชำกรที่

อำศยัในพืน้ทีร่ำบ โดยส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมกำรป้องกนัโรค

หลอดเลือดหัวใจภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (Jumpa, 

Kungjai, & Ruttanajarana, 2018; Ploysub, Kaewpan, 

Pichayapinyo, & Silabut, 2019) ในขณะที่กำรศึกษำ

พฤติกรรมสุขภำพของกลุ ่ มชำติพัน ธุ ์ กะเหรี่ ยงใน
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ประเทศไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ เป็นกำรศึกษำ

พฤตกิรรมกำรดแูลสขุภำพโดยทัว่ไป และพฤตกิรรมสขุภำพ

โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Jidjuk, 2019; Jinathum, Koomnet, 

& Kanthawee. 2018) แต่ยังไม่พบงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

พฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจในกลุม่ชำตพินัธุ์

กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

 กำรศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับพฤติกรรมป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มเสี่ยง

ต้องพิจำรณำปัจจัยท่ีมีควำมหลำกหลำย ครอบคลุมทั้ง

ปัจจัยด้ำนตัวบุคคล และปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ และ

เสริมให้เกิดกำรปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ 

PRECEDE-PROCEED (Green & Krueter, 2005) ทีอ่ธบิำย

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรรมของบุคคลไว้อย่ำงชัดเจน 

ครอบคลมุและเชือ่มโยงควำมเป็นพหวุฒันธรรมของบคุคล

ทัง้ปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัด้ำนสิง่แวดล้อม ได้แก่ ปัจจยั

น�ำคอื ควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรค กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำร

ป้องกันโรค กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนในกำรป้องกัน

โรค ปัจจยัเอือ้คอื กำรเข้ำถงึทรพัยำกรทีเ่อือ้ต่อกำรป้องกัน

โรคและปัจจัยเสริมคือ กำรสนับสนุนทำงสังคม ผู้วิจัยจึง

ประยกุต์รปูแบบดงักล่ำวร่วมกับกำรทบทวนวรรณกรรมมำ

พฒันำเป็นกรอบกำรวจิยัครัง้นี ้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนั

โรค หำกผู้ที่เจ็บป่วยมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคและพฤติกรรม

สุขภำพที่ถูกต้องก็จะเข้ำใจว่ำสิ่งใดถูก/สิ่งใดผิด หรือสิ่งใด

ควรหรือไม่ควรท�ำ น�ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมให้ถูกต้องและ

เหมำะสม สอดคล้องกับกำรศึกษำ ที่พบว่ำ ควำมรู้มีควำม

สัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือด

หัวใจ (Temyod, 2015) กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค 

เมื่อผู้ที่เจ็บป่วยรับรู้ว่ำ ตนเองมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค 

โรคมีควำมรุนแรง กำรป้องกันน้ันมีประโยชน์มำกและมี

อุปสรรคในกำรปฏิบัติน้อย ก็จะยอมรับและเกิดแรงจูง 

ในกำรปฏบิตั ิน�ำไปสูก่ำรมพีฤตกิรรมทีเ่หมำะสม สอดคล้อง

กับกำรศึกษำที่พบว่ำ กำรรับรู้เป็นปัจจัยมีควำมสัมพันธ์ 

ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

(Ploysub, et al. 2019) กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน 

ในกำรป้องกันโรค เม่ือผู้ท่ีเจ็บป่วยมีม่ันใจว่ำ ตนเองจะ

สำมำรถปฏิบัติพฤติกรรมสุขภำพได้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ย่อมน�ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมที่เหมำะสม สอดคล้องกับกำร

ศกึษำทีพ่บว่ำ กำรรบัรูค้วำมสำมำรถแห่งตนในกำรป้องกนั

โรคมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค

หลอดเลือดหัวใจ (Jumpa et.al., 2018; Ploysub et al., 

2019; Sirikangwankun, Thato, & Polsook, 2017) กำร

เข้ำถึงทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรค เมื่อบุคคลเข้ำถึง

ทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุขและทรัพยำกรด้ำนอื่น ๆ ที่ช่วย

เอื้อในกำรปฏิบัติพฤติกรรมแล้ว ก็จะเกิดแรงจูงใจ และ

สำมำรถพัฒนำศักยภำพ ที่น�ำไปสู่กำรปฏิบัติพฤติกรรมที่

เหมำะสม สอดคล้องกบักำรศกึษำทีพ่บว่ำ กำรเข้ำถงึบรกิำร

สุขภำพหรือกำรมีทรัพยำกรสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ

จะเป็นกำรเอื้อให้เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด

หัวใจที่ดี (Phiromsid, Kulsiripunyo, Nurukkae, & 

Luangpuntao, 2018) กำรสนับสนุนทำงสังคม เมื่อผู้ที่ 

เจ็บป่วยได้รับแรงกระตุ้นหรือควำมช่วยเหลือในกำรดูแล

สุขภำพจำกครอบครัว เพื่อน บุคลำกร และชุมชนในด้ำน

ต่ำง ๆ  เช่น ด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร วัตถุสิ่งของ หรือก�ำลังใจ ที่

เป็นผลให้ปฏิบัติหรือแสดงออกทำงพฤติกรรม สอดคล้อง

กับกำรศึกษำที่พบว่ำ แรงสนับสนุนทำงสังคมมีควำม

สมัพนัธ์ทำงบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

(Phiromsid et al., 2018; Sirikangwankun et al., 2017)

 กำรวิจัยน้ีมุ ่งเน ้นศึกษำปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจในกลุม่ชำตพินัธุ์

กะเหรี่ยงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดตำก ซึ่งมีกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยงอำศัยอยู่จ�ำนวนมำกเป็นอันดับสอง รองมำจำก

จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่ำมีอัตรำกำรเสียชีวิตด้วยโรค

หลอดเลือดหัวใจมำกเป็นอันดับต้น ผลกำรศึกษำจะท�ำให้

พยำบำลและบคุลำกรทีเ่กีย่วข้องน�ำไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐำน

ในกำรพัฒนำโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจให้

เหมำะสมกับวัฒนธรรมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของกลุ่ม

ชำติพันธุ์กะเหรี่ยง ช่วยลดอัตรำกำรเกิดโรคหลอดเลือด

หัวใจ ลดภำระของครอบครัว และสังคม ตลอดจนเป็นกำร

ยกระดับกำรปฏิบัติกำรพยำบำลทำงด้ำนกำรส่งเสริมและ

ป้องกันของพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชนให้มีควำมครอบคลุม

ประชำชนทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อลดควำมเหล่ือมล�้ำของกำร

บริกำรสุขภำพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือด

หวัใจในกลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่งทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งในจงัหวัดตำก
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 2. เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับกำร

ป้องกันโรค กำรรบัรูเ้กีย่วกับกำรป้องกนัโรค กำรรบัรู้ควำม

สำมำรถแห่งตนในกำรป้องกันโรค กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่

เอื้อต่อกำรป้องกันโรค และกำรสนับสนุนทำงสังคม

สมมติฐาน

 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค กำรรับรู้เกี่ยวกับ

กำรป้องกันโรค กำรรับรู ้ควำมสำมำรถแห่งตนในกำร

ป้องกันโรค กำรเข้ำถึงทรัพยำกรท่ีเอื้อต่อกำรป้องกันโรค 

และกำรสนับสนุนทำงสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำร

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงที่

เป็นกลุ่มเสี่ยง

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กำรศกึษำนีป้ระยกุต์รูปแบบ PRECEDE-PROCEED 

(Green & Krueter, 2005) มำเป็นกรอบกำรวิจัยเพื่อ

อธิบำยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้องกันโรค 

หลอดเลอืดหัวใจได้อย่ำงครอบคลมุและเชือ่มโยงควำมเป็น

พหวุฒันธรรมของบคุคลกลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่ง ซึง่รปูแบบ

ดังกล่ำวประกอบด้วย 2 ส่วนคือ รูปแบบ PRECEDE และ 

รูปแบบ PROCEED รวมท้ังหมด 8 ข้ันตอน ได้แก่ กำร

ประเมนิด้ำนสงัคม กำรประเมนิด้ำนระบำดวทิยำ พฤตกิรรม 

และสิ่งแวดล้อม กำรประเมินด้ำนกำรศึกษำนิเวศวิทยำ  

กำรประเมินด้ำนกำรบริหำรและนโยบำย กำรด�ำเนินงำน

ตำมแผนงำนโครงกำร กำรประเมินผลกระบวนกำร กำร

ประเมินผลกระทบ กำรประเมินผลลัพธ์ 

 กำรศึกษำนี้ประยุกต์เฉพำะรูปแบบ PRECEDE ซึ่ง

เป็นกำรมองเชิงมโนทัศน์และเป็นกำรประเมิน แบบ

นิเวศวิทยำที่สำมำรถอธิบำยปัจจัยที่มีอิทธิพลให้บุคคลมี

พฤตกิรรมโดยระบปัุจจัยทีน่�ำไปสูก่ำรมพีฤตกิรรม ซึง่ผู้วจิยั

ได้ประยุกต์ในส่วนของขั้นตอนที่ 2 (Epidermiological, 

behavioral and environmental assessment) ที่ 

กล่ำวถึงกำรประเมินทำงระบำดวิทยำ และกำรประเมิน

พฤติกรรม เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ และ

ขัน้ตอนที ่3 (Educational and ecological assessment) 

ที่กล่ำวถึงปัจจัยปัจจัยน�ำ คือ (Predisposing factors)  

เป็นปัจจัยที่มำจำกภำยในตัวบุคคล เช่น ควำมรู้ ทัศนคติ 

ควำมเชือ่ กำรรบัรูข้องบคุคล เป็นต้น ปัจจยัเอือ้ (Enabling 

factors) เป็นปัจจัยภำยนอกบุคคลที่จะเอื้ออ�ำนวยให ้

บุคคลสะดวกที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนพฤติกรรม 

เช่น แหล่งทรัพยำกร รำยได้ เป็นต้น และปัจจัยเสริม  

(Reinforcing Factors) เป็นปัจจัยภำยนอกบุคคลที่จะ

กระตุ้นหรือตอบสนองบุคคลในกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

เช่น กำรสนบัสนนุจำกครอบครวั เพือ่นบ้ำน ชมุชน เป็นต้น 

เมื่อพิจำรณำร่วมกบักำรทบทวนวรรณกรรมท�ำให้ได้ผู้วจิัย

สำมำรถสรุปปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์พฤติกรรมป้องกัน 

โรคหัวใจของกลุ่มชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ ่มเส่ียง 

ประกอบไปด้วย ปัจจยัน�ำ ได้แก่ ควำมรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนั

โรค กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรค กำรรบัรู้ควำมสำมำรถ

แห่งตน ปัจจัยเอ้ือ คือ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำร

ป้องกัน และปัจจัยเสริม คือ กำรสนับสนุนทำงสังคม สรุป

กรอบแนวคิดในกำรวิจัยได้ดังภำพที่ 1

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค

กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค 

กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนในกำรป้องกันโรค 

กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรค 

กำรสนับสนุนทำงสังคม

พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

ในกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบควำมสัมพันธ์เชิง

ท�ำนำย (Predictive correlational research) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรเป็นกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้รับกำร

วนิจิฉยัว่ำเป็นโรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหติสงู และหรอื

โรคไขมนัในหลอดเลอืด ท่ีไม่มภีำวะแทรกซ้อน อำศัยอยูใ่น

จังหวัดตำก จ�ำนวน 16,276 คน ปี พ.ศ. 2563 (Tak  

Provincial Public Health Office, 2019a) 

 กลุม่ตวัอย่ำงเป็นเป็นกลุม่ชำตพินัธุก์ะเหร่ียงทีไ่ด้รบั

กำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง  

และหรือโรคไขมันในหลอดเลือด ที่ไม่มีภำวะแทรกซ้อน  

โดยมีเกณฑ์กำรคัดเข้ำ ได้แก่ (1) มีอำยุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 

(2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ โดยใช้แบบทดสอบสภำพ

สมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภำษำไทย ท่ีพัฒนำโดยสถำบัน

เวชศำสตร์ผูส้งูอำย ุ(1999) (3) เข้ำใจและสือ่สำรภำษำไทย

หรือภำษำกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ และ (4) มีควำมเสี่ยง

ของโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้แบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรค

หลอดเลือดหัวใจ 

 กำรก�ำหนดขนำดของกลุม่ตวัอย่ำง เพือ่กำรควบคมุ

ควำมคลำดเคลื่อนชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จึงก�ำหนดระดับ

นัยส�ำคัญทำงสถิติที่ .05 ค่ำอ�ำนำจกำรทดสอบที่ .80 และ

ค่ำขนำดอิทธิพลที่ .06 ซึ่งเป็นขนำดอิทธิพลระหว่ำง 

ขนำดเล็กถึงขนำดกลำงท่ีแนะน�ำส�ำหรับงำนวิจัยทำงกำร

พยำบำล (Polit & Beck, 2012) เมื่อเปิดตำรำงส�ำเร็จรูป

ส�ำหรับสถิติถดถอยพหุคูณของ Polit and Beck (2012) 

ที่มีจ�ำนวนตัวแปรทั้งหมด 5 ตัว ได้กลุ่มตัวอย่ำงอย่ำงน้อย 

205 คน เพ่ือป้องกันควำมไม่สมบูรณ์และควำมคลำดเคลือ่น 

ของข้อมูล ผู้วิจัยเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงประมำณร้อยละ 

10 จึงวำงแผนเก็บข้อมูลที่จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด  

225 รำย

 ในกำรวิจัยครั้งนี้ได้ท�ำกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง โดยสุ่ม

เลือกอ�ำเภอตวัอย่ำงด้วยวธิกีำรสุ่มอย่ำงแบบกลุม่ (Cluster 

sampling) จ�ำนวน 4 อ�ำเภอ หลังจำกนั้นสุ่มเลือกต�ำบล

ตวัอย่ำงโดยจบัฉลำกอ�ำเภอละ 1 ต�ำบล ได้จ�ำนวน 4 ต�ำบล 

และสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง โดยน�ำรำยชื่อกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับกำร

ประเมินควำมเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจตรงตำม

คุณสมบัติที่ก�ำหนดมำสุ่มเลือกโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

ประจ�ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลด้วยวิธีกำรสุ่ม

อย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คนื แต่ละต�ำบลตำมสดัส่วนทีค่�ำนวณได้

จ�ำนวนตัวอย่ำง 225 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1.	 เครื่องมือในการคัดกรองกลุ ่มตัวอย่าง มี  

2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนที ่1 แบบทดสอบสภำพสมองเส่ือมเบือ้งต้น 

ฉบับภำษำไทย ท่ีพัฒนำโดยสถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 

(1999) ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนน (1) ผู้สูงอำยุปกติ ไม่ได้

เรยีนหนงัสอื (อ่ำนไม่ออก-เขยีนไม่ได้) ต้องได้คะแนน > 14 

(2) ผู้สูงอำยุที่ เรียนประถมศึกษำ ต้องได้คะแนน > 17  

(3) ผู้สูงอำยุท่ี เรียนสูงกว่ำประถมศึกษำ ต้องได้คะแนน  

> 22 

  ส่วนท่ี 2 แบบคดักรองควำมเส่ียงโรคหลอดเลือด 

หัวใจ ซึ่งมีเกณฑ์กำรให้คะแนนควำมเสี่ยงต้องอย่ำงน้อย  

3 ใน 5 ข้อ ได้แก่ (1) ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรควบคุมระดับ 

ควำมดนัโลหติได้ (2) ผูป่้วยทีไ่ม่สำมำรควบคมุระดบัน�ำ้ตำล

ในเลือดได้ (3) ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถควบคุมระดับไขมันใน

หลอดเลือดได้ คือ (4) มีภำวะโภชนำกำรเกิน (5) สูบบุหรี่ 

(Department of Disease Control, 2018)

 2.	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 7 ส่วน 

ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 แบบสัมภำษณ์ข้อมูลพื้นฐำน ผู้วิจัย

สร้ำงขึ้นจำกกำรทบทวนวรรณกรรม มีค�ำถำม 7 ข้อ ได้แก่ 

อำยุ เพศ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อปี โรคประจ�ำตัว และ

สิทธิกำรรักษำ

  ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบควำมรู ้เกี่ยวกับกำร

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นร่วมกับกำร

ทบทวนวรรณกรรม มีค�ำถำม 15 ข้อ ครอบคลุม 2 ด้ำน 

ได้แก่ ควำมรู้ด้ำนโรคหลอดเลือดหัวใจ (5 ข้อ) และควำมรู้

ด้ำนพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (10 ข้อ) 

ลักษณะค�ำตอบเป็นกำรเลือกค�ำตอบทีถ่กูทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

(ถูก ผิด ไม่ทรำบ) คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-15 คะแนน  

ถ้ำคะแนนสูง แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงควำมรู้อยู่ในระดับสูง 

กำรแปลผลเพื่อบรรยำยมี 3 ระดับ (Best & Khan, 2006) 

คือ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-8, 9-11 และ 12-15 หมำยถึง 

กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ในระดับต�่ำ ปำนกลำง และสูงตำม

ล�ำดับ
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  ส่วนที่ 3 แบบสัมภำษณ์กำรรับรู้เก่ียวกับกำร

ป้องกนัโรคหลอดเลอืด ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ร่วมกับกำรทบทวน

วรรณกรรม มีค�ำถำม 16 ข้อ ครอบคลุม 4 ด้ำน ได้แก่  

กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง (4 ข้อ) กำรรับรู้ควำมรุนแรง (4 ข้อ) 

กำรรับรู้ประโยชน์ (4 ข้อ) และกำรรับรู้อุปสรรค (4 ข้อ) 

ลกัษณะค�ำตอบเป็นมำตรประมำณค่ำ 4 ระดบั (ไม่เหน็ด้วย

อย่ำงยิง่ถงึเหน็ด้วยอย่ำงยิง่) คะแนนตัง้แต่ 0-3 คะแนนรวม

อยู่ในช่วง 0-48 คะแนน ถ้ำคะแนนสูง แสดงว่ำ กลุ่ม

ตัวอย่ำงมีกำรรับรู้เก่ียวกับกำรป้องกันโรคยู่ในระดับสูง  

กำรแปลผลเพื่อบรรยำยมี 3 ระดับ (Best & Khan, 2006) 

คอื ค่ำเฉลีย่ปรบัฐำนอยูใ่นช่วง 0.00-1.00, 1.01-2.00 และ 

2.01-3.00 หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้เก่ียวกับกำร

ป้องกันโรคในระดับน้อย ปำนกลำง และมำกตำมล�ำดับ 

  ส่วนที่ 4 แบบสัมภำษณ์กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่

เอื้อต่อกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น 

ร่วมกบักำรทบทวนวรรณกรรม มคี�ำถำม14 ข้อ ครอบคลมุ 

2 ด้ำน ได้แก่ ทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข (7 ข้อ) และ

ทรัพยำกรด้ำนอื่น ๆ ในชุมชน (7 ข้อ) ลักษณะค�ำตอบเป็น

มำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ (ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งถึงเห็นด้วย

อย่ำงยิ่ง) คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน คะแนนรวมอยู่ในช่วง 

14-70 คะแนน ถ้ำคะแนนสูง แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงรับรู้ว่ำ

มีทรัพยำกรในชุมชนท่ีเอื้อต่อกำรป้องกันโรคในระดับสูง 

กำรแปลผลเพื่อบรรยำยมี 3 ระดับ (Best & Khan, 2006) 

คอื ค่ำเฉลีย่ปรบัฐำนอยูใ่นช่วง 1.00-2.33, 2.34-3.67 และ 

3.68-5.00 หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงรับรู้ว่ำมีทรัพยำกรใน

ชุมชนที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคในระดับต�่ำ ปำนกลำง และ

สูงตำมล�ำดับ

  ส่วนที ่5 แบบสมัภำษณ์กำรสนบัสนนุทำงสงัคม 

ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นร่วมกับกำรทบทวนวรรณกรรม มี 16 ข้อ 

ครอบคลมุ 4 ด้ำน ได้แก่ กำรสนบัสนนุด้ำนอำรมณ์ ( 4 ข้อ) 

กำรสนับสนุนด้ำนให้กำรประเมินผล (4 ข้อ) กำรสนับสนุน

ทำงด้ำนข้อมูลข่ำวสำร (4 ข้อ) และกำรสนับสนุนด้ำนกำร

ช่วยเหลือ ในกำรกระท�ำกิจกรรมรวมท้ังกำรให้สิ่งของ  

(4 ข้อ) ลักษณะค�ำตอบเป็นมำตรประมำณค่ำ 4 ระดับ  

(ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งถึงเห็นด้วยอย่ำงยิ่ง) คะแนนตั้งแต่  

0-3 คะแนน คะแนนรวมอยูใ่นช่วง 0-48 คะแนน ถ้ำคะแนน

สูง แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคม 

ในระดับสูง กำรแปลผลเพื่อบรรยำยมี 3 ระดับ (Best & 

Khan, 2006) คือ ค่ำเฉลี่ยปรับฐำนอยู่ในช่วง 0.00-1.00, 

1.01-2.00 และ 2.01-3.00 หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงได้รับ

กำรสนับสนุนทำงสังคมในระดับต�่ำ ปำนกลำง และสูงตำม

ล�ำดับ

  ส่วนที่ 6 แบบสัมภำษณ์กำรรับรู้ควำมสำมำรถ

แห่งตน ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นร่วมกับกำรทบทวนวรรณกรรม มี

ค�ำถำม 18 ข้อ ครอบคลมุ 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรรบัประทำน

อำหำร (7 ข้อ) กำรออกก�ำลังกำย (2 ข้อ) กำรจัดกำร

ควำมเครียด (3 ข้อ) กำรสูบบุหรี่ (2 ข้อ) กำรดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (2 ข้อ) และกำรรับประทำนยำและตรวจตำม

นัด (2 ข้อ) ลักษณะค�ำตอบเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ 

(ไม่มั่นใจเลยถึงมั่นใจมำกที่สุด) คะแนนตั้งแต่ 1-5 คะแนน 

คะแนนรวมอยู่ในช่วง 18-90 คะแนน ถ้ำคะแนนสูง แสดง

ว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมกีำรรบัรูค้วำมสำมำรถแห่งตนในระดับสูง 

กำรแปลผลเพื่อบรรยำยมี 3 ระดับ (Best & Khan, 2006) 

คือ ค่ำเฉล่ียปรบัฐำนอยูใ่นช่วง 1.00-2.33, 2.34-3.67 และ 

3.68-5.00 หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ควำมสำมำรถ

แห่งตนในระดับต�่ำ ปำนกลำง และสูงตำมล�ำดับ

  ส่วนที่ 7 แบบสัมภำษณ์พฤติกรรมกำรป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ ที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นร่วมกับกำรทบทวน

วรรณกรรม มี 18 ข้อ ครอบคลุม 6ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำร 

รับประทำนอำหำร (7 ข้อ) ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย (2 ข้อ) 

ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด (3 ข้อ) ด้ำนกำรหลีกเล่ียง 

สบูบหุรี ่(2 ข้อ) ด้ำนกำรหลกีเลีย่งดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

(2 ข้อ) ด้ำนกำรรับประทำนยำและตรวจตำมนัด (2 ข้อ) 

ลักษณะค�ำตอบเป็นมำตรประมำณค่ำ 4 ระดับ (ไม่เคย

ปฏิบัติเลยถึงไม่เคยปฏิบัติเลย) คะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน 

(ด้ำนบวก) และ 3-0 คะแนน (ด้ำนลบ) คะแนนรวมอยู่ใน

ช่วง 0-54 คะแนน ถ้ำคะแนนสูง แสดงว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมี

พฤตกิรรมในกำรป้องกนัโรคอยูใ่นระดบัสงู กำรแปลผลเพือ่

บรรยำยมี 3 ระดับ (Best & Khan, 2006) คือ ค่ำเฉลี่ย

ปรบัฐำนอยูใ่นช่วง 0.00-1.00, 1.01-2.00 และ 2.01-3.00 

หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคในระดับ

ต�่ำต�่ำ ปำนกลำง และสูงตำมล�ำดับ

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 เคร่ืองมือวิจัยส่วนที่ 2-7 ได้รับกำรตรวจสอบ

คุณภำพโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่ำน ตรวจสอบ 

ควำมตรงของเนื้อหำ ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย 
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แพทย์ ผู้ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง อำจำรย์พยำบำล ได้ค่ำ

ดัชนีควำมตรงตำมเนื้อหำ (Content validity index) อยู่

ในช่วง .92-1 ด�ำเนนิกำรแก้ไขตำมค�ำแนะน�ำ จำกนัน้น�ำไป

ทดลองใช้กบักลุม่ชำติพนัธุ์กะเหรีย่งทีม่คุีณสมบตัคิล้ำยคลึง

กับกลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่อื่นจ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำมำหำค่ำ

ควำมเชื่อมั่นโดยแบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน

โรค ใช้สูตร KR-20 ได้ค่ำเท่ำกับ .72 ส่วนแบบสัมภำษณ์

กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรป้องกนัโรค กำรเข้ำถงึทรพัยำกรทีเ่อือ้

ต่อกำรป้องกันโรค กำรสนับสนุนทำงสังคม กำรรับรู้ควำม

สำมำรถแห่งตน และพฤติกรรมกำรป้องกันโรคใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้ค่ำเท่ำกับ .75 .76 .88 .85 และ .74  

ตำมล�ำดับ

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

 โครงร่ำงวิจัยได้รับกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะ

กรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยจำกคณะกรรมกำร

บริหำรวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยรับรอง

จริยธรรมกำรวิจัย รหัส G-HS 068/2563 (4 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2563) ผู้วิจัยได้ด�ำเนินกำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่ำง  

ผู ้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ท่ี ขั้นตอนกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล และสิทธิในกำรถอนตัวจำกกำรวิจัย เมื่อ

กลุ่มตัวอย่ำงยินยอมเข้ำร่วมงำนวิจัย ให้กลุ ่มตัวอย่ำง 

ลงนำมในใบยินยอม รวมทั้งแจ้งว่ำข้อมูลจะเก็บรักษำเป็น

ควำมลับและน�ำเสนอในภำพรวม

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรวิจัยนี้มีกำรเตรียมผู้ช่วยวิจัยจ�ำนวน 2 คน ซึ่ง

เป็นพยำบำลวชิำชพี และเป็นคนทีใ่ช้สำมำรถสือ่สำรภำษำ

กลุ ่มชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงได้และใช้ภำษำกลุ ่มชำติพันธุ ์

กะเหรีย่งเป็นภำษำหลัก โดยอธบิำยให้ทรำบถึงวตัถุประสงค์ 

ของกำรวจิยั รำยละเอยีดเกีย่วกบัแบบสมัภำษณ์และวิธกีำร

เก็บข้อมูลกำรรักษำควำมลับ และกำรพิทักษ์สิทธิของ 

ผูเ้ข้ำร่วมวจัิย ตลอดจนฝึกปฏบิตักิำรเกบ็ข้อมลูจนสำมำรถ

ท�ำได้อย่ำงถกูต้อง เนือ่งจำกกลุม่ชำติพนัธุก์ะเหรีย่งสือ่สำร

ภำษำไทยได้น้อย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึง

เตรียมล่ำมในกำรเก็บข้อมูลส�ำหรับผู้วิจัย จ�ำนวน 1 คน ซึ่ง

เป็นผู ้ที่จบระดับกำรศึกษำปริญญำตรีของกระทรวง

ศึกษำธิกำร และใช้สำมำรถสื่อสำรภำษำกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยงได้และใช้ภำษำกลุ ่มชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงเป็น 

ภำษำหลกั โดยอธบิำยให้ทรำบถึงวตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั 

รำยละเอียดเกี่ยวกับแบบสัมภำษณ์และวิธีกำรเก็บข้อมูล

กำรรักษำควำมลับ และกำรพิทักษ์สิทธิของผู้เข้ำร่วมวิจัย 

ตลอดจนฝึกปฏิบัติกำรเก็บข้อมูลจนสำมำรถท�ำได้อย่ำง 

ถูกต้อง

 เริ่มท�ำกำรเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ถึง

เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563 ที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบลจ�ำนวน 4 แห่งที่ได้จำกกำรสุ่ม ผู้วิจัยขออนุญำต

ด�ำเนนิกำรวจิยัจำกนำยแพทย์สำธำรณสขุจงัหวดั สำธำรณสขุ 

อ�ำเภอ และผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล 

เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล

และขออนุญำตด�ำเนินกำรท�ำวิจัย และเก็บข้อมูล ผู้วิจัย

ตรวจสอบตำรำงกำรออกตรวจคลินิกโรคเรื้อรังในแต่ละ

อ�ำเภอ และประสำนงำนเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุเพือ่ตรวจสอบ 

คุณสมบัติกลุ่มตัวอย่ำงและท�ำกำรสุ่มคัดเลือกรำยช่ือ 

กลุ่มตัวอย่ำง จำกนั้นเข้ำไปเก็บข้อมูลในวันที่มีคลินิกโรค 

ไม่ตดิต่อเรือ้รงั ขณะทีก่ลุม่ตวัอย่ำงรอตรวจ โดยผูว้จัิยเข้ำไป

ชี้แจงรำยละเอียดกำรท�ำวิจัย และสิทธิ์ของผู้เข้ำร่วมวิจัย 

โดยกลุ่มตัวอย่ำจะมีระยะเวลำตัดสินใจประมำณ 1-2 

ชั่วโมง เมื่อยินยอมเข้ำร่วมโครงกำรวิจัย กลุ่มตัวอย่ำง 

ลงลำยมือยินยอมเข้ำร่วมวิจัย ผู้วิจัยจะท�ำกำรคัดกรอง 

คัดกรองสภำพสมองเสื่อมในผู้ท่ีมีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  

ผู ้วิจัยด�ำเนินกำรสัมภำษณ์โดยผู ้วิจัยและผู ้ช่วยผู ้วิจัย 

ท�ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มตวัอย่ำงครัง้ละ 1 รำยใช้เวลำกำรตอบ  

30-45 นำที 

 ทัง้นี ้ในระหว่ำงกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วจิยั ผู้ช่วย

นักวิจัย และกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนต้องได้รับกำรป้องกันกำร

แพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ตำมมำตรกำรของภำครัฐ ได้แก่ (1) มีกำรคัดกรอง 

ควำมเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ตำม

แบบคัดกรองของส�ำนักงำนสำธำรณสุขผ่ำนกำรประสำน

เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลของ 

กลุ ่มตัวอย่ำงช่วยท�ำกำรคัดกรอง (2) มีกำรจัดเตรียม

อปุกรณ์ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

ได้แก่ หน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์เจล (3) มีกำรจัด

สถำนทีผ่่ำนกำรท�ำควำมสะอำด ถ่ำยเทอำกำศได้ด ีถกูต้อง

ตำมหลักกำรป้องกันและกำรแพร่กระจำยเช้ือโรค ขณะ 

นั่งรอเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ โดยมีกำรจัดให้กลุ่มตัวอย่ำง 



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก84

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2564
Volume 29 No. 3 (Jul - Sep) 2021

นั่งเก้ำอี้ให้มีระยะห่ำง 2 เมตร และ (4) ขณะสัมภำษณ์ 

กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำห้องเพียงครั้งละ 1 ท่ำน นั่งให้มีระยะห่ำง 

2 เมตร 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมลูส่วนบคุคล วเิครำะห์ด้วยสถิตคิวำมถ่ี ร้อยละ 

ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์หำ

อทิธพิลของตวัแปรต้นต่อพฤตกิรรมป้องกันโรคหลอดเลอืด

หัวใจ สมกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  

multiple regression statistics) ที่ค่ำนัยส�ำคัญทำงสถิติ

ทีร่ะดบั .05 ทัง้นี ้ผูว้จิยัเก็บข้อมลูครบตำมทีว่ำงแผนไว้ แต่

ชุดข้อมูลที่เก็บไม่สมบูรณ์จึงต้องตัดออกเหลือวิเครำะห์

ข้อมูล ทั้งหมด 207 ชุด (ร้อยละ 92.0 ของกลุ่มตัวอย่ำงที่

วำงแผนไว้) อย่ำงไรก็ตำมเพียงพอตำมจ�ำนวนท่ีเรำวำงไว้

ตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่ำ 

เป็นไปตำมข้อตกลงเบือ้งต้นของกำรใช้สถติสิมกำรถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัย

 1. ข้อมูลพื้นฐาน

 กลุ่มตัวอย่ำง มีอำยุเฉลี่ย 56.92 ปี (SD = 12.55) 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.6) ไม่ได้รับกำรศึกษำ 

(ร้อยละ 78.3) ประกอบอำชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 45.0) 

และไม่ได้ประกอบอำชีพ (ร้อยละ 44.0) มีรำยได้เฉลี่ย 

51,405 บำทต่อปี (SD = 32,575) กลุ่มตัวอย่ำงมีโรค 

ประจ�ำตัวที่มำกที่สุด คือควำมดันโลหิตสูง (ร้อยละ 87.62) 

รองลงมำคือ โรคไขมันในหลอดเลือด (ร้อยละ 58.57) และ

โรคเบำหวำน (ร้อยละ 52.86) ตำมล�ำดับ ส่วนใหญ่มีโรค

ประจ�ำตัว จ�ำนวน 2 โรค (ร้อยละ 73.0) เกือบทั้งหมดมี

สิทธิหลักประกันสุขภำพ (ร้อยละ 97.6)

 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

 ภำพรวมของพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลือด

หัวใจของกลุ่มชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงอยู่ในระดับปำนกลำง  

(M = 1.94, SD = 0.27) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ  

ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (M = 2.50,  

SD = 0.80) และด้ำนกำรรับประทำนยำและตรวจตำมนัด 

(M = 2.58, SD = 0.69) อยู่ในระดับสูง และอีก 4 ด้ำน 

อยู่ในระดับปำนกลำงได้แก่ ด้ำนกำรรับประทำนอำหำร  

(M = 1.87, SD = 0.35) ด้ำนกำรออกก�ำลังกำย (M = 1.15, 

SD = 0.70) ด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียด (M = 1.82,  

SD = 0.34) ด้ำนกำรหลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ (M = 2.00,  

SD = 0.79) (ดังตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลผล จ�ำแนกตำมพฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 

  แยกรำยด้ำนและโดยรวม (n = 207)

 พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

ภาพรวม 1.94 0.27 ปานกลาง

กำรรับประทำนอำหำร 1.87 0.35 ปำนกลำง

กำรออกก�ำลังกำย 1.15 0.70 ปำนกลำง

กำรจัดกำรควำมเครียด 1.82 0.34 ปำนกลำง

กำรหลีกเลี่ยงสูบบุหรี่ 2.00 0.79 ปำนกลำง

กำรหลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.50 0.80 สูง

กำรรับประทำนยำและตรวจตำมนัด 2.58 0.69 สูง

 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจ 

 จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรสนับสนุน

ทำงสังคม (M = 2.19, SD = 0.36) อยู่ในระดับสูง และ 

กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรคฯ (M = 2.00, SD = 0.27) 

กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคฯ (M = 3.56, 

SD = 0.34) กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน (M = 3.25,  

SD = 0.50) อยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนควำมรู้เกี่ยวกับ 
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กำรป้องกันโรคฯ (M = 8.51, SD = 0.17) อยู่ในระดับต�่ำ 

 4. ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

หลอดเลือดหัวใจ

 โดยพบว่ำ กำรรบัรู้ควำมสำมำรถแห่งตน (β = .43) 

และกำรสนับสนุนทำงสังคม (β = .16) ที่ระดับนัยส�ำคัญ 

p < .001 ตัวแปรทั้งสองสำมำรถท�ำนำยพฤติกรรมกำร

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มตัวอย่ำงได้ ร้อยละ 

23.0 (R2 = .230, R2
adj

 = .222, F = 30.40, p < .001)  

ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 2 ค่ำกำรวเิครำะห์กำรถดถอยระหว่ำงปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ (n = 207)

           ตัวแปรที่เข้าสมการ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย t p-value

 b β  

กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน  0.23 0.43 6.98 .001

กำรสนับสนุนทำงสังคม  0.13 0.16 2.58 .001

ค่ำคงที่ 17.18  7.04 .001

R2 = .479, R2 = .230, R2
adj

 = .222, F = 30.40, p < .001

การอภิปรายผล 

 ผลกำรวิจัยในส่วนของข้อมูลพื้นฐำนสะท้อนภำพ

กลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดตำกได้

อย่ำงชัดเจนท้ังอำยุ สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม 

ภำวะกำรเจ็บป่วย และสิทธิกำรรักษำ โดยเกือบครึ่งหนึ่ง

กลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงกลุ่มเสี่ยงเป็นประชำกรวัยสูงอำยุที่

มีสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมไม่ค่อยดี กล่ำวคือ  

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำรศึกษำ เกือบครึ่งไม่ได้ประกอบอำชีพ 

และมรีำยได้เฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่ำ 5,000 บำท ซึง่สอดคล้อง 

กับกำรศึกษำที่ระบุว่ำ กลุ่มชำติพันธุ์เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกำส

ทำงสังคม (Chatchanataphat & Matanasarnwut, 

2020) ในแง่ของกำรเจ็บป่วยและสิทธิกำรรักษำ พบว่ำ มี

โรคควำมดันโลหิตสูงมำกที่สุด (ร้อยละ 87.62) รองลงมำ

คือโรคไขมันในหลอดเลือดสูง (ร้อยละ 58.57) และโรค 

เบำหวำน (ร้อยละ 52.86) ตำมล�ำดับ ซึ่งส่วนใหญ่มีโรค

ประจ�ำตัวตัง้แต่ 2 โรคขึ้นไป (ร้อยละ 86.00) อย่ำงไรกต็ำม

ทัง้หมดมสีทิธกิำรรกัษำโรคขัน้พืน้ฐำน โดยเกอืบทัง้หมดใช้

ประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ (ร้อยละ 97.60) ซึ่งสะท้อนถึง 

ควำมเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่ดีข้ึนกว่ำอดีต (Kittiyano, 

2018) 

 พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของ

กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

 พฤติกรรมกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของ 

กลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ซึ่ง

สอดคล้องกบักำรศกึษำพฤตกิรรมกำรป้องกนัโรคหลอดเลอืด 

หัวใจในประชำกรที่อำศัยในพื้นที่รำบ (Jinathum et al., 

2018; Ploysub et al., 2019) แต่เมื่อพิจำรณำพฤติกรรม

รำยด้ำน พบว่ำ พฤติกรรมของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงมี

ลักษณะเฉพำะแตกต่ำงกนักบัประชำกรทีอ่ำศัยในพืน้ทีร่ำบ

ในบำงด้ำน ดังนี้

 พฤติกรรมด ้ ำนกำรหลีกเ ล่ียงดื่ ม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล์ มคีะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง อำจเนือ่งมำจำก 

ปัจจุบันมีกำรรณรงค์ถึงอันตรำยของสุรำ และเป็นปัจจัย

เส่ียงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ประกอบกับกำรต้มเหล้ำ 

เป็นสิ่งผิดกฎหมำย ในขณะท่ีเหล้ำและเบียร์มีรำคำสูง 

เมื่อเทียบกับรำยได้ จึงส ่งผลให้มีพฤติกรรมป้องกัน 

กำรดื่มสุรำในระดับสูง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำใน

ประชำกรพื้นรำบที่พบว่ำมีพฤติกรรมกำรดื่มสุรำในระดับ

ปำนกลำง (Sutthipatthanangkoon & Thato, 2017;  

Sirikangwankun et al., 2017) พฤติกรรมด้ำนกำร 

รบัประทำนยำและตรวจตำมนดัมคีะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบั

สูง อำจเนื่องมำจำก ปัจจุบันมีบุคลำกรสำธำรณสุขเข้ำมำ

ให้บรกิำรทีโ่รงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต�ำบล ท�ำให้สะดวก

ในกำรเข้ำถงึบรกิำร ท�ำให้มกีำรปรับเปล่ียนกำรดแูลสขุภำพ

ได้ดีขึ้น (Manotham. 2019)

 พฤติกรรมด้ำนกำรรับประทำนอำหำรมีคะแนน
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เฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง สอดคล้องกับกำรศึกษำของ

คนในพื้นรำบ ที่พบว่ำพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำร  

อยู่ในระดับปำนกลำง (Premsuk et al., 2019; Jumpa 

et al., 2018) อำจเนือ่งมำจำก ปัจจบุนัมอีำหำรก่ึงส�ำเรจ็รปู

เข้ำมำขำย ซื้อกิน ประกอบกับนิยมรับประทำนอำหำรที่

ถนอมด้วยวิธีกำรหมักดอง แต่ก็ยังคงรับประทำนอำหำร

ประจ�ำถิ่น เช่น น�้ำพริก ผักต้ม แกงหน่อไม้ แกงผักป่ำ 

สำมำรถหำผักได้ตำมพื้นที่อำศัย และปลูกได้เอง อย่ำงไร

ก็ตำม จึงยังท�ำให้พฤติกรรมอยู่ในระดับปำนกลำง 

 พฤตกิรรมด้ำนกำรออกก�ำลงักำยมคีะแนนเฉลีย่อยู่

ในระดบัปำนกลำง อำจเนือ่งมำจำก กลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่ง

มีกำรออกก�ำลังกำยแบบมีแบบแผนอย่ำงเล่นกีฬำอยู่ใน

ระดับต�่ำ ในขณะที่มีกำรออกก�ำลังกำยเฉพำะท่ีไม่มี

แบบแผน คือ มีเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่ต้องออกแรงต่อเนื่อง

จนเหงื่อออกจำกกำรท�ำงำนบ้ำน รดน�้ำผัก/ ต้นไม้ ท�ำไร่  

ท�ำนำ เดินป่ำ หำปลำ ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ทีใ่ช้วธิกีำรออกก�ำลงักำยด้วยกำรท�ำงำน และออกก�ำลงักำย

แบบไม่จ�ำกัดสถำนท่ีและไม่มีข้ันตอน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

กำรศึกษำในกลุ ่มประชำกรพื้นรำบท่ีพบว่ำมีกำรออก 

ก�ำลังกำยอยู่ในระดับปำนกลำง (Premsuk et al., 2019; 

Sutthipatthanangkoon & Thato, 2017; Jumpa  

et al., 2018)

 พฤติกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมเครียดมีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง โดยกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงมี

กำรจัดกำรควำมเครียดที่ดี คือ ไม่ผ่อนคลำยควำมเครียด

ด้วยกำรด่ืมเหล้ำ/สูบบุหรี่ ส่วนกำรหำวิธีท�ำให้จิตใจสงบ 

เช่น นัง่สมำธ ิท�ำบญุ ปรกึษำผูอ้ืน่ เป็นต้น และกำรผ่อนคลำย 

ควำมเครยีดด้วยกำรท�ำกจิกรรม เช่น ออกก�ำลงักำย เข้ำป่ำ 

ท�ำงำนอดิเรก เป็นต้น มีกำรปฏิบัติในระดับปำนกลำง จึง

ท�ำให ้ภำพรวมของพฤติกรรมอยู ่ ในระดับปำนกลำง 

สอดคล้องกับกำรศึกษำในประชำกรพื้นรำบท่ีพบว่ำมี

พฤติกรรมกำรจัดกำรควำมเครียดอยู่ในระดับปำนกลำง 

(Sutth ipat thanangkoon & Thato ,  2017 ;  

Sirikangwankun et al., 2017)

 พฤตกิรรมด้ำนกำรหลกีเลีย่งสบูบุหรีม่คีะแนนเฉลีย่

อยู่ในระดับปำนกลำง โดยกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยงถึงแม้จะ

พยำยำมหลีกเลี่ยงกำรสูบบุหรี่ซ่ึงจะเป็นบุหรี่ ข้ีโย หรือ

ยำเส้นที่ปลูกเอง แต่ขณะเดียวกันยังยำกที่จะหลีกเลี่ยงอยู่

ในส่ิงแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ จึงท�ำให้ยังคงมีพฤติกรรม 

ในระดับปำนกลำง ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำที่ศึกษำใน

ประชำกรพื้นรำบที่พบว่ำพฤติกรรมด้ำนกำรสูบบุหรี่อยู่ใน

ระดับปำนกลำง (Sutthipatthanangkoon & Thato, 

2017; Ploysub et al. 2019)

 ปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค

หลอดเลือดหัวใจ

 กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนและกำรสนับสนุน

ทำงสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรป้องกัน

โรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มตัวอย่ำงและสำมำรถอธิบำย

ได้ร้อยละ 23.0 ปัจจัยทั้งสองมีส่วนกระตุ้นและส่งเสริม 

ให้กลุ ่มชำติพันธุ ์กะเหรี่ยงมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรค 

หลอดเลือดหัวใจ ท่ีดี  สอดคล ้องกับกรอบแนวคิด  

PRECEDE-PROCEED (Green & Krueter, 2005) ที่กล่ำว

ว่ำ กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนซ่ึงเป็นปัจจัยน�ำในตัว 

ของบุคคล (Predisposing factors) มีอิทธิพลชี้น�ำให้เกิด

กำรแสดงพฤตกิรรมสุขภำพออกมำ รวมไปถงึกำรสนบัสนนุ

ทำงสังคมที่เป็นปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) ที่

สนับสนุนให้สำมำรถแสดงพฤติกรรมสุขภำพได้อย่ำง

สม�่ำเสมอและเหมำะสม สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้ดัง

ต่อไปนี้

 กำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตน เป็นกำรคำดกำรณ์

ของบุคคลและเป็นพ้ืนฐำนของควำมม่ันใจที่จะแสดง

พฤติกรรม เมื่อมีควำมมั่นใจจะท�ำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใน

กำรปฏิบัติ น�ำไปใช้สู่กำรปฏิบัติพฤติกรรม (Bandura, 

1997) ซึง่กลุม่ชำตพินัธุก์ะเหรีย่ง มคีวำมมัน่ใจในกำรปฏิบตัิ

พฤติกรรมที่ดี  ส ่งผลต ่อพฤติกรรมกำรป ้องกันโรค 

หลอดเลือดหัวใจ เช่นเดียวกับกำรศึกษำท่ีพบว่ำหำกม ี

กำรรับรู้ควำมสำมำรถหรือมั่นใจว่ำตนเองสำมำรถปฏิบัติ

พฤติกรรมสุขภำพได้ ย่อมน�ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมท่ีดี  

(Sutthipatthanangkoon & Thato, 2017; Jumpa  

et al., 2018; Ploysub et al., 2019) ยิง่เมือ่กลุม่ชำตพินัธุ์

กะเหรี่ยงที่มีกำรรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนและได้รับกำร

สนบัสนนุทำงสังคมด้วยแล้ว จะยิง่กระตุน้ให้เกดิพฤตกิรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจที่ดีมำกขึ้น ซ่ึงกำรสนับสนุน

ทำงสังคมเป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่

เสริมให้บุคคลเกิดแรงจูงใจเป็นหรือแรงกระตุ้น ซึ่งกลุ่ม

ชำติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รับก�ำลังใจจำกครอบครัว เพื่อนบ้ำน 
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และบุคลำกรทำงสุขภำพในทุก ๆ ด้ำนระดับสูง เช่น  

กำรเตือนเวลำลืมทำนยำ กำรแจ้งก�ำหนดวันนัดตรวจ และ

กำรแจ้งผลวัดควำมดัน และกำรตรวจระดับน�้ำตำลจำก

อำสำสมัครสำธำรณสุข และค�ำแนะน�ำในกำรดูแลสุขภำพ

จำกบุคลำกรทำงสุขภำพ จึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เสริมหรือ

สนับสนุนให้บุคคลเกิดแรงจูงใจเป็นหรือแรงกระตุ ้น 

ในกำรปฏิบัติและน�ำไปสู่กำรปฏิบัติพฤติกรรม (Green & 

Krueter, 2005) สอดคล้องกบักำรศกึษำทีพ่บว่ำ กำรได้รบั

แรงสนับสนุนทำงสังคมท�ำให้เกิดกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในประชำกรท่ีอำศัยในพ้ืนที่

รำบ (Phiromsid et al., 2018; Sirikangwankun et al., 

2017)

 ในขณะที่ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำร

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ได้แก่ กำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรค ควำมรู้

เก่ียวกับกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และกำรรับรู ้

เกีย่วกบักำรป้องกนัโรค อำจเนือ่งมำจำกกำรเข้ำถงึทรพัยำกร 

ที่เอื้อต่อกำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (r = .158,  

p < .05) เป็นปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ แต่ไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมป้องกนัโรคหลอดเลอืดหวัใจ ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดยีว

กับกำรศึกษำในประชำกรพื้นรำบ แสดงให้เห็นแหล่ง

ประโยชน์ที่มีอยู่ไม่ได้แตกต่ำงกับพื้นที่อื่น ซึ่งถือเป็นปัจจัย

ที่ เอื้อต่อกำรปฏิบัติ และมีควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติ

พฤติกรรมซึ่งจะช่วยให้สะดวกต่อกำรปฏิบัติพฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อบุคคลเข้ำถึงทรัพยำกรที่

ช่วยเอือ้ในกำรปฏบิตัพิฤตกิรรมแล้ว กจ็ะเกดิแรงจงูใจ และ

สำมำรถพัฒนำศักยภำพท่ีน�ำไปสู่กำรปฏิบัติพฤติกรรมที่

เหมำะสม (Green & Krueter, 2005) ส่วนควำมรู้เกี่ยวกับ

กำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นปัจจัยพื้นฐำนของ 

กำรแสดงถึงควำมเข้ำใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ท้ังน้ีในกลุ่ม

ตัวอย่ำงงำนวิจัยเป็นผู้สูงอำยุ และส่วนใหญ่ไม่ได้รับกำร

ศึกษำ ซึ่งอำจขำดควำมควำมเข้ำใจถึงเหตุผลของข้อมูล 

ท�ำให้ขำดควำมตระหนัก ซ่ึงสอดคล้องกับกำรศึกษำ

พฤตกิรรมป้องกนัโรคเบำหวำนในวยัรุน่ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งต่อ

โรคเบำหวำน เน่ืองมำจำกกำรขำดควำมเข้ำใจเรื่องโรค 

ประกอบกบัควำมเคยชนิกบัพฤตกิรรมเดิม จึงท�ำให้ละเลย

กำรปฏิบัติ (Kaewboran, 2019) ซึ่งสอดคล้องกับกำร

ศึกษำในกลุ่มประชำกรพื้นรำบท่ีพบว่ำควำมรู้ไม่สำมำรถ

ท�ำนำยพฤติกรรมป้องกันได ้ (Watcharanurak &  

Klubklay, 2017) และกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันโรค

หลอดเลือดหัวใจที่ไม่สำมำรถท�ำนำยได้ เนื่องจำกกำรรับรู้

เป็นควำมคิด ควำมเชื่อ หรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อ

เรื่องนั้น ๆ และอำจจะมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อกำรรับรู้ เช่น 

อำยุ เพศ วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ ท�ำให้เกิดควำมรับรู้ที่

หลำกหลำย ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำในกลุ่มประชำกร 

พื้นรำบ ที่พบว่ำกำรรับรู ้ไม่สำมำรถท�ำนำยพฤติกรรม

ป้องกันได้ (Prachuablarp & Wattradul, 2020)

ข้อเสนอแนะ

 1. พยำบำลที่ปฏิบัติงำนในชุมชนและบุคลำกรที่

เกีย่วข้อง ควรมุง่เน้นส่งเสรมิพฤตกิรรมป้องกนัโรคหลอดเลอืด 

หัวใจให้กลุ่มชำติพันธุ์กะเหร่ียงกลุ่มเสี่ยงและควรค�ำนึงถึง

พฤติกรรมที่เป็นด้ำนลบที่ส่งผลต่อกำรเกิดพฤติกรรม

ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมด้ำน

สุขภำพเชิงรุก โดยพัฒนำโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม 

กำรป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง

ทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง โดยเน้นกำรเพิม่รบัรูค้วำมสำมำรถแห่งตน

ในกำรป้องกันโรคหลอกดเลือดหัวใจร่วมกับกำรสนับสนุน

จำกบคุคลรอบข้ำงร่วมกบักำรแสวงหำแหล่งทรพัยำกรจำก

ภำครัฐ และกำรผลักดันเชิงนโยบำยเพื่อให้ประชำชนกลุ่ม

ชำติพันธุ์ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันได้

อย่ำงไม่เหลื่อมล�้ำ

 2. ควรมีกำรศึกษำผลของโปรแกรมส่งเสริม

พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในกลุ่มชำติพันธุ์

กะเหรี่ยงที่เน้นกำรเพิ่มรับรู้ควำมสำมำรถแห่งตนและกำร

ส่งเสริมสนับสนุนทำงสังคมจำกครอบครัว เพื่อนบ้ำน และ

บุคลำกรทำงสุขภำพมำท�ำกำรศึกษำในกลุ ่มชำติพันธุ ์

กะเหรีย่ง และควรมศีกึษำพฤตกิรรมป้องกนัโรคหลอดเลอืด

หัวใจซ�้ำในกลุ่มชำติพันธุ์กลุ่มอื่น โดยมีกำรน�ำตัวแปรที่มี

อทิธพิล ตวัแปรอ่ืนทีอ่ำจมอีทิธพิลร่วม และตวัแปรไม่ได้น�ำ

มำศึกษำครั้งนี้มำศึกษำ เพื่อน�ำไปสู่กำรวำงแผนโปรแกรม

ส่งเสริมพฤติกรรมในวงกว้ำง

กิตติกรรมประกาศ

 ผูว้จิยัขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุทิกุท่ำนทีก่รณุำ

ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย ผู้อ�ำนวยกำร และ 
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เก็บข้อมูล และกลุ่มชำติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดตำก ท่ีให้

ควำมร่วมมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบ

สัมภำษณ์เป็นอย่ำงดี
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