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วัตถุประสงค์การวิจัย : 1. เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของประชาชน  

ลาวครั่ง ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา 

รูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง 

รูปแบบการวิจัย : วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research)

วิธดี�าเนินการวจิยั : ผูใ้ห้ข้อมลู คอื ผูน้�าประชาชน ทมีสขุภาพ ผูส้งูอายหุรอืบคุคลท่ีสามารถ

เล่าความเป็นมาของลาวครั่งได้ และตัวแทนของประชาชน รวมทั้งหมด 15 คน เลือกผู้ให้

ข้อมูลด้วยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แนวค�าถามกว้าง ๆ (semi-structured question) และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 1 และติดตาม

ผลการทดลองแนวทางการพฒันารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ในแต่ละโครงการย่อยในระยะที ่2 และ 

ที่ 3 ระหว่างธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ธันวาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหาและค่าร้อยละ
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ผลการวิจยั: ปัญหาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชาชนลาวครัง่ทีไ่ด้จากการสนทนา

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในข้ันตอนการด�าเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 คือ 1) ด้านอาหาร ผู้ใหญ ่

วัยท�างาน ผู้สูงอายุและเด็กในวัยเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง  

2) ด้านการออกก�าลังกาย ผู ้ใหญ่วัยท�างานและผู้สูงอายุ มีการออกก�าลังกายน้อย  

3) ด้านสิ่งแวดล้อม อากาศในชุมชนมีฝุ่นละอองที่เป็นพิษมาก 4) ด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุ

มีภาวะซึมเศร้าหลายครอบครัว ระยะที่ 2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่

พัฒนาขึ้นและชุมชนได้ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง คือ แกนน�าชุมชนร่วมกันรับผิดชอบ

โครงการย่อย ด�าเนนิการให้ความรู้ ค�าแนะน�า ผ่านหอกระจายข่าวในหมูบ้่าน ลงพ้ืนท่ีอธบิาย 

ในกลุ่มผู้ปกครองเด็กวัยเรียน ระยะท่ี 3 ผลการใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแล

สุขภาพของประชาชนลาวครั่ง พบว่า ผู ้น�าชุมชนและแกนน�าชุมชนมีความพึงพอใจ 

ต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่พัฒนาขึ้น ในระดับมาก ( X = 2.56)

สรุป: แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง คือ ทีมสุขภาพ

และแกนน�าชมุชนจะต้องร่วมกนัรับผดิชอบโครงการย่อยด�าเนนิการให้ความรู้ ให้ค�าแนะน�า 

และเข้าถึงบริบทชุมชนจริง ๆ จะช่วยสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ 

ของประชาชนได้

ค�าส�าคัญ: แนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

การมีส่วนร่วมของชุมชน

Abstract

Research objectives: 1) To study the problems of health-care pattern 

behavior of Lao Krang people, Tambon Huay Duan, Dontum District, Nakorn 

Pathom Province. 2) To develop health-care pattern for Lao Krang people  

3) To evaluate outcome of implementing the health-care pattern of Lao 

Krang people

Research type: Participatory action research

Research method: The informants were community leaders, health team 

members, the elderly or people who could tell the story of Lao Krang and 

the representatives of local people. Fifteen informants were selected by 

purposive sampling. The research tools were semi-structured questions and 

satisfaction survey questionnaire created by the researcher. The data were 
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บทน�า

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของต�าบลต่าง ๆ ในจังหวัด

นครปฐม ภายใต้โครงการ “นครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถ่ิน” ด้วยการใช ้

ศักยภาพและทุนทางสังคมมาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ และเป้าหมายคือการเป็น

ต�าบลสุขภาวะที่ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ในการนี้ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นต�าบลหนึ่งในโครงการดังกล่าว ซึ่่งประกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็น 

ส่วนใหญ่ ประชากรเกือบท้ังหมดเป็นเช้ือสายลาวครั่ง (ข้อมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. 

collected by group discussion during phase 1 and by follow up the results of 

the developed health-care pattern experiments in each sub projects in phase 

2 and 3 from December 2014 to December 2017. The data were analyzed 

by content analysis and percentage.

Result: The behavior of health-care pattern of Lao Krang people from group 

discussion with the informants in phase 1 showed the following results :  

1) Diet - the working adults, the elderly and school children had improper diet.  

2) Exercise - the working adults and the elderly had less exercise 3) Environment -  

the air in the community contained toxic dust. 4) Emotion - many elderly 

were depressed. Phase 2 of the research included implementation of the 

developed health-care pattern for Lao Krang people. The community 

leaders were responsible for sub project to educate and advice the people 

through the news tower in the village, visit and direct advice to the parents 

of schoolchildren. The informants were satisfied with the developed health-

care pattern at high level (x = 2.56).

Conclusion: The health team members could contribute in solving the 

problems of health-care pattern behavior by reaching the community to 

explore the real causes of the problems and involved with the community 

leaders and community participation to solve the health-care behavior 

problems.

Keywords: health-care pattern, health-care behavior, community participation
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ห้วยด้วน, 2555-2556) อาจารย์บุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดกงลาด  

ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชน เป็นแกนน�าคนส�าคัญในการพลิกฟื้นความเป็นลาวครั่งของชุมชน 

แห่งนี้ ชาวลาวครัง่ในต�าบลห้วยด้วน ยงัคงมวีฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ได้แก่ ภาษา การ

แต่งกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา (บุญเรือง ปาแสนกุล,

2557)

ชุมชนห้วยด้วนเป็นชุมชนที่มีชาติพันธุ์เดียวกันเกือบทั้งต�าบล แต่เมื่อวิถีโลกทางด้าน

สังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ท�าให้เกิดปัญหาที่ส�าคัญ ได้แก่ การเกิดความแตกแยกกัน 

 จากการปกครองส่วนท้องถ่ินและวัฒนธรรมก�าลังถูกลืมเลือนไป ชาวชุมชนเริ่มตระหนักถึง

ปัญหาดังกล่าว จึงร่วมแรงร่วมใจกันโดยมีแกนน�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และประชาชนในชุมชน ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เป็นกัลยาณมิตร  

จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเช้ือสายลาวคร่ัง มีอาจารย์บุญเรือง 

ปาแสนกุล เป็นประธานกลุ่ม (เสถียร พุ่มพยอม, 2557) โรงเรียนวัดกงลาดเป็นแหล่งเรียนรู ้

คณะกรรมการมาจากทุกหมู ่บ้าน (7 หมู ่บ้าน) ร่วมกันจัดท�าท�าเนียบปราชญ์ชาวบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อาทิเช่น วงแคน ท่าร�า อาหารพื้นบ้าน สมุนไพรรักษาโรค

พื้นบ้าน เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาว

ชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชาวลาวคร่ัง อาทิเช่น กลุ่มผู ้สูงอายุ (เป็นกลุ่มส�าคัญ 

ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพ หมู่บ้านศีลห้า และ

โครงการบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ได้มอบให้โรงเรียนวัดกงลาดจัดท�า

หลกัสูตรท้องถิน่ ให้นกัเรยีนทกุระดบัชัน้ได้เรยีนรูว้ฒันธรรมถิน่ก�าเนดิลาวครัง่ ทีต่�าบลห้วยด้วน

เป็นกลุม่ทีย่งัคงรกัษาขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม ประเพณ ีพธิกีรรมและความเชือ่สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์(ศนูย์

ศกึษาและพฒันาจงัหวดันครปฐม, 2557) เช่น การให้ความเคารพกับเจ้านาย ศาลเจ้าพ่อหรอืหอ

ปูเ่สือ้ ย่าเสือ้ ทีช่าวลาวครัง่ให้ความเคารพนบัถอื เชือ่ว่าเป็นวรีบรุษุ ดแูลทกุข์ สขุ ของชาวลาวครัง่  

อุทิศตนเพ่ือลาวครั่ง เมื่อเสียชีวิตไปจึงมีการสร้างศาลให้เป็นที่สถิตเพื่อให้ลูกหลานได้เซ่นไหว้ 

สักการะขอพร เป็นที่พึ่งทางใจของชาวลาวคร่ังทุกคน การด�าเนินชีวิตที่ยึดถือในเร่ืองผีของ 

ชาวลาวครั่งนั้น ชาวลาวครั่งจะสอนลูกหลานมาตลอดเวลาถึงธรรมเนียมการปฏิบัติและ 

การให้ความเคารพนับถือผีประจ�าหมู่บ้าน เพราะชาวลาวครั่งเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาล

ทกุข์หรอืสขุได้ ดงันัน้ชาวบ้านจงึเลอืกปฏบิตัติามค�าบอกเล่าและปฏบิติัตามจารีตของชมุชน ซ่ึง 

ผูสู้งอายไุด้ปฏบิตัเิป็นแม่แบบทีด่ ีทีท่�าให้เกดิความสขุต่อตนเองและชมุชน นอกจากนัน้ยงัพบว่า 

ต�าบลห้วยด้วนมีระบบการดูแลสุขภาพที่บูรณาการกับงานประจ�าของอสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. 

และยังพบว่ามีต้นทุนทางสังคมท่ีดี ทั้งทุนบุคคลและต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง จาก 

ผลการส�ารวจภาวะสุขภาพของประชาชนในต�าบลห้วยด้วน พบว่า มีแนวโน้มจากโรคกลุ่ม 

ที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากลุ่มป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
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และโรคหลอดเลือดหัวใจ ในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 5 ต่อประชากร 1,000 คน 

(101.07 และ 95.97 ต่อประชากร 1,000 คน ตามล�าดับ) (ส�านักโรคไม่ติดต่อ, 2556) 

ประกอบการสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน พบว่า มีพฤติกรรมการดูแล 

สุขภาพที่เปลี่ยนไปจากเดิม คือ มีการบริโภคผักปลอดสารพิษลดลง นอกจากนั้นยังมีพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การออกก�าลังกาย การจัดการความเครียด (อรวรรณ  

แผนคง, 2558). คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความพร้อม 

ทัง้ด้านความรูแ้ละบุคลากรทีจ่ะช่วยเสรมิสนบัสนนุให้แนวคดิดงักล่าวส�าเรจ็ได้ ด้วยกระบวนการ

วจิยัร่วมกบัชมุชน จงึสนใจศกึษา รปูแบบการดแูลสขุภาพของประชาชนลาวครั่ง ต�าบลห้วยด้วน 

อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ศกึษาปัญหาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชาชนลาวครัง่ ต�าบลห้วยด้วน 

อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

2. เพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง 

3. เพื่อศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนลาวครั่ง ที่พัฒนาขึ้น 

วิธีด�าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของประชาชน

ลาวครั่ง ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รปูแบบการวจิยั: วิจยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม (participatory action research)

ผู้ให้ข้อมูล คือ 1) ผู้น�าประชาชน ได้แก่ อบต. อบจ. จ�านวน 4 คน 2) ทีมสุขภาพ 

ได้แก่ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. จ�านวน 5 คน 3) ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่สามารถ

เล่าความเป็นมาของลาวครั่งได้ จ�านวน 4 คน และ 4) ตัวแทนของประชาชนลาวครั่ง ต�าบล 

ห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จ�านวน 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 

กลุ่ม เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  1. แนวค�าถามกว้าง ๆ  (semi-structured question) ท่ีผูว้จิยัสร้างขึน้ เพือ่ใช้สมัภาษณ์ 

กลุ่มเป้าหมายและการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม

สุขภาพในด้านอาหาร ด้านออกก�าลังกาย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านอารมณ์

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ แนวค�าถามกว้าง ๆ (semi-structured  
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question) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ด้วยการหาความน่าเชื่อถือ (credibility) โดยน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจหาความน่าเชื่อถือ เมื่อตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น�า

ข้อคิดเห็นมาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หลังจากนั้นผู้วิจัยน�าแบบสอบถาม ไป try out โดย

ทดลองไปสัมภาษณ์ทีมสุขภาพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 2 คน หลังจากนั้นน�ามาปรับปรุง

แก้ไขอีกครั้งก่อนไปด�าเนินการวิจัยจริง 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ด�าเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2558 ดังนี้

  1. สนทนากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ให้ข้อมูล) ได้แก่ 1) อบต. อบจ. จ�านวน 4 คน 2) ทีม 

สุขภาพ ได้แก่ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข อสม. จ�านวน 5 คน 3) ผู้สูงอายุหรือบุคคล 

ที่สามารถเล่าความเป็นมาของลาวครั่งได้ จ�านวน 4 คนและ 4) ตัวแทนของประชาชนลาวครั่ง 

ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จ�านวน 2 คน รวมทั้งหมด 15 คน เกี่ยวกับ

ปัญหาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชาชนลาวครัง่ เป็นกลุม่ย่อย ๆ  ในกลุม่ 1) -4) ระหว่าง

สนทนามีการบันทึกภาคสนามและอัดเทป

  2. น�าบทสนทนากลุ่มเป้าหมายที่ได้จากข้อ 1 จากการบันทึกเทปของแต่ละกลุ่ม  

มาวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยน�ามาถอดเทปแบบค�าต่อค�าอย่างละเอียด  

(verbatim) โดยการสร้าง code น�ามาวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล และจัดกลุ่มเป็นประเด็น 

ตามเนื้อหา (Themes) ของปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลหลัก 

ในการพัฒนารูปแบบในระยะที่ 2 ต่อไป 

  การวิเคราะห์ข้อมูล

  ข้อมูลคุณภาพที่ได้จากการสนทนากลุ ่มเป้าหมายเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง วิเคราะห์ด้วยเชิงเนื้อหา (content analysis) (สุภางค์  

จันทวานิช, 2531)

ระยะที่ 2

ศึกษาแนวทางและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่งโดยด�าเนิน

การในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 รวมระยะเวลาในการทดลอง 2 ปี ดังนี้

  1. นัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�าเสนอข้อมูลที่สรุปเป็นประเด็นจากระยะที่ 1 ของ

กลุ่มเป้าหมายจากแต่ละกลุ่ม ต่อจากนั้นผู้วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ปัญหาพฤตกิรรมสขุภาพเป็นภาพรวม ร่วมกนัวางแผนพฒันารปูแบบ เพือ่แก้ไขปัญหาพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นประชาชนและ

ค�านึงถึงความเป็นไปได้ โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่สามารถด�าเนินการต่อไปได้ ก�าหนดระยะ

เวลาของโครงการ ขั้นตอนการด�าเนินงานและผู้รับผิดชอบ
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 2. ด�าเนนิการทดลองในช่วงเดอืนตุลาคม 2558 ถงึ กนัยายน 2560 ระหว่างการทดลอง 

มีการสะท้อนผลการด�าเนินงาน โดยผู้วิจัยลงพื้นที่ ประสานงานและติดต่อผู้รับผิดชอบของ  

แต่ละโครงการย่อย เพื่อสังเกต ซักถามปัญหา เสนอแนะ และร่วมกันแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง 

ระยะที่ 3

ประเมินผลความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนลาวครั่งที่พัฒนาขึ้น โดยด�าเนินการวิจัยในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช้ประเมินกลุ่ม

เป้าหมายและผู้รับผิดชอบโครงการที่เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เกิดจากผลการพัฒนารูปแบบ

ลักษณะแบบสอบถามเป็น rating scale 3 ระดับ คือ มากที่สุด (3 คะแนน) ปานกลาง (2 

คะแนน) และน้อย (1 คะแนน) ในแต่ละโครงการจะประเมินความพึงพอใจด้วยค�าถามทั้งหมด 

4 ข้อ ได้แก่ ความพงึพอใจต่อ 1) กิจกรรมในแต่ละโครงการ 2) ระยะเวลาในการด�าเนนิโครงการ 

3) ประโยชน์ที่ได้รับ และ 4) ผลส�าเร็จของโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 การก�าหนดการแปลความหมายของคะแนนความพึงพอใจ ก�าหนดดังน้ี คือ มีความ 

พึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.00) ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

1.50 - 2.49) และในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49)

การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล

  การศึกษาครั้งน้ีได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม และระหว่างด�าเนนิการวจิยั ผูว้จิยัด�าเนนิการโดยค�านงึถงึจรยิธรรม 

ผลการศึกษา

ผลการศกึษาระยะท่ี 1 ศกึษาปัญหาพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของประชาชนลาวครัง่  

ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่งที่ได้จากการสนทนากลุ่มเป้าหมาย (ผู้ให้ข้อมูล) สรุปได ้

3 ประเด็น คือ 

  1. ด้านอาหาร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการรับประทาน

อาหาร ได้แก่

   1) ประชาชนลาวครั่ง ในกลุ่มผู้ใหญ่วัยท�างานและวัยผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันสรุป

เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
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   กลุ่มผู้ใหญ่วัยท�างานและวัยผู้สูงอายุ นิยมรับประทานอาหารประเภทไขมันมาก 

อาหารทอด ดื่มน�้าอัดลมจ�านวนมาก เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบัน มีวัฒนธรรมการรับประทาน

อาหารเปลีย่นแปลงไป คอื การจดัอาหารในงานเลีย้งต่าง ๆ  จะสัง่อาหารจากร้านอาหารโต๊ะจนีมา 

รับประทาน ซึ่งเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันมาก  

 2) เดก็วยัเรยีนมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการเกดิไม่ตดิต่อเรือ้รงั จากการรบัประทานอาหาร 

โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

   พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก ๆ ในประชาชนลาวครั่งเปลี่ยนไป 

เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงดูแบบตามใจบุตร บุตรนิยมรับประทานขนมกรุบกรอบ และบิดา มารดา

ไม่เป็นตัวอย่างในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีให้กับบุตร โดยนิยมด่ืมน�้าอัดลมแทนน�้า  

รับประทานขนมกรุบกรอบ ไม่รับประทานผักและผลไม้

 2. ด้านการออกก�าลังกาย

 ประชาชนลาวครั่งขาดการออกก�าลังกาย เพราะส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การประกอบ

อาชีพ ไม่สนใจการออกก�าลังกาย โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือ

 ผู้ใหญ่วัยท�างาน จะออกไปท�างานตั้งแต่ 06.00 น.ทุกวัน และกลับเวลา 17.00 – 

18.00 น. โดยไม่สนใจเรื่องการออกก�าลังกาย มีผู้ออกก�าลังกายบ้างคือวัยผู้สูงอายุ แต่ก็ม ี

ส่วนน้อย

3. ด้านสิง่แวดล้อม อากาศในชุมชนและในหมูบ้่านมฝีุน่ละอองมากเนือ่งจากมโีรงงาน

เผายางตั้งอยู่ โดยกลุ่มเป้าหมายร่วมกันสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจ คือ

 ประชาชนลาวครั่งใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากมีโรงงาน 

เผายางในหมู่บ้าน ท�าให้ประชาชนมีฝุ่นละอองมาก ส่งผลท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ

บ่อย โดยเฉพาะในเด็ก

4. ด้านอารมณ์ ผู้สูงอายุในประชาชนลาวครั่ง มีหลายครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า 

ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากเวลากลางวันมักจะอยู่บ้านคนเดียวหรืออยู่กับสามี/

หรือภรรยา เป็นส่วนใหญ่ เพราะครอบครัวของผู้สูงอายุเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บุตร หลาน 

ไปท�างานนอกบ้านตั้งแต่เช้าและกลับมาเย็น

ผลการศึกษาระยะที่ 2

ผลการทดลองใช้แนวทางและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง 

ต�าบลห้วยด้วน อ�าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม ทีพ่ฒันาขึน้จากประเดน็ข้อมลูปัญหาพฤตกิรรม

การดูแลสุขภาพที่ได้จากระยะที่ 1 ด�าเนินการพัฒนาแนวทางพัฒนารูปแบบดังนี้

1.  ด้านอาหาร มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งในวัยท�างาน  

วัยผู้สูงอายุและเด็กวัยเรียน
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 1) ประชาชนลาวครั่ง วัยท�างานและวัยผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง จากการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น ด�าเนินการพัฒนาดังนี้

กลุ่มวัยท�างาน วัยผู้สูงอายุ จัดให้มีผู้น�าชุมชน ได้แก่ นายอ�าเภอดอนตูม อบต. 

ทีมสุขภาพรพ.สต.ห้วยด้วน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรม  

เพื่อรณรงค์และให้ความรู้ประชาชน ผ่านโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่

- ให้ผู้รับงานจัดโต๊ะจีน จัดเมนูเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือก

- ประชาสมัพนัธ์ให้คนท่ีใช้บริการโต๊ะจนีมโีอกาสเลอืกเมนอูาหารเพือ่สขุภาพมากขึน้

- รณรงค์การรับประทานอาหารผักริมรั้วผ่านหอกระจายข่าว

- อบต. จัดให้มีร้านอาหารพื้นบ้านและร้านอาหารสุขภาพ เนื่องจากคนส่วนใหญ ่

ซื้ออาหารจากตลาดนัดมารับประทาน

- ส่งเสริมให้จัดอาหารพื้นบ้านในงานบุญ และงานประเพณีต่าง ๆ

2) เด็กวัยเรียนในชุมชนมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิดโรคจากการรับประทานอาหาร

ไม่ถูกต้อง ด�าเนินการพัฒนา ดังนี้

 - คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวัดกงลาดได้ด�าเนินการแก้ปัญหาด้วยการจัด

ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน สร้างความเข้าใจถึงโทษของการรับประทาน

ขนมกรุบกรอบให้กับผู้ปกครอง โดยให้ครูศรีนวล (ครูเกษียณ) เป็นวิทยากรรับเชิญ เนื่องจาก 

ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือ และง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ อีกท้ังไม่อนุญาตให้นักเรียน 

น�าขนมกรุบกรอบและน�้าอัดลมเข้ามาภายในโรงเรียน ขอความร่วมมือไม่ให้ผู ้ปกครองซื้อ 

ขนมกรุบกรอบใส่กระเป๋าให้นักเรียนมาโรงเรียนด้วย โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้

จัดอาหารวัฒนธรรมลาวครั่งให้นักเรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จัดให้นักเรียนท�าเมนูอาหารจาก 

“ผ�า” ในช่ัวโมง เพิม่เวลารู ้ลดเวลาเรยีน ส�าหรบัเดก็อ้วนน�า้หนกัเกนิ โรงเรยีนได้ปรับเมนอูาหาร  

ขอความร่วมมอืผูป้กครองในการลดอาหารทอด อาหารมนั ให้ความรูเ้กีย่วกบัอาหารทีเ่หมาะสม 

ตามวัยในเด็ก และเน้นให้เด็กมีกิจกรรมในการออกก�าลังกายมากขึ้น 

- แนะน�าการรับประทานอาหารท่ีปลอดสารพิษและหาง่ายท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ และ 

มีประโยชน์และปลอดภัย เช่น ผักต�าลึง ผักบุ้ง กระถิน ยอดสะเดาบอน ขี้เหล็ก ขี้เทา  

ข้าวซ้อมมือ ผ�า ปลาที่จับได้ในแหล่งน�้าในชุมชน แนะน�าให้รับประทานและยังนิยมอาหาร

ประจ�าถิ่นของลาวครั่งที่รับประทานบ่อย ได้แก่ แกงผ�าใส่ใบย่านาง แกงยอดตาล แกงป่า 

น�้าพริก มะเขือ ผักบุ้ง มะระ ซ่ึงพืชสมุนไพรเหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุที่ส�าคัญต่อ

ร่างกาย เช่น ผ�า ผ�าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีไม่แพ้ถั่วเหลือง คือมีโปรตีนประมาณร้อยละ 40 ของ 

น�้าหนักแห้ง โดยประกอบด้วยกรดอะมิโนจ�าเป็นทุกชนิด ยกเว้นเมทไทโอนีน ซ่ึงกรดอะมิโน 

คือ หน่วยย่อยของโปรตีน มีบทบาทส�าคัญในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ผ�ายังมี 

แคลเซียมช่วยให้กระดูกแข็งแรง ธาตุเหล็กช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง เบตาแคโรทีนช่วยต้าน 
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อนุมูลอิสระและบ�ารุงสายตา และมีเส้นใยอาหารที่ดีต่อระบบย่อยอาหารและมกีารรับประทาน 

กล้วยน�้าว้า เพื่อช่วยในการป้องกันโรคกระเพาะอาหาร รับประทาน อย่างน้อยวันละ 2 ผล

  - อบต.ห้วยด้วน ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กด�าเนินการให้ความรู ้แก่ผู ้ปกครองที่มารับ

นักเรียนกลับบ้าน เรื่องโทษของขนมกรุบกรอบและน�้าอัดลม ไม่จัดขนมกรุบกรอบให้เด็ก

ในโรงเรียนรับประทาน จัดอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ และฝึกให้เด็กรับประทานผัก 

ทุกวัน แนะน�าและกระตุ ้นให้ผู ้ปกครองฝึกให้เด็กรับประทานผักอย่างต่อเนื่อง ท่ีบ้าน 

นอกจากนี้ อบต.ห้วยด้วน รณรงค์ให้มีการออกก�าลังกายผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

และกระตุ้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม “ร�าแคน” เป็นการออกก�าลังกาย และเป็นการสร้าง 

ความสุขทางใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วม และได้มีโอกาสออกจากบ้านมาพบเพื่อน ๆ เป็นประเพณี

ที่ชาวบ้านรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ 

  2. ด้านการออกก�าลังกาย ประชาชนลาวครั่งกลุ ่มวัยท�างานและผู้สูงอายุ ขาด 

การออกก�าลังกาย ผู้น�าชุมชน ได้แก่ นายอ�าเภอดอนตูม อบต. ทีมสุขภาพ รพ.สต.ห้วยด้วน 

จดัโครงการและกจิกรรมออกก�าลงักายด้วยการร�าแคน ซ่ึงการร�าแคนจะท�าให้อารมณ์ดีสนกุสนาน

และมีความสขุได้ออกนอกบ้าน ผ่านสือ่ออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค๊ และให้ความรูป้ระชาชน ข้อดี  

ข้อเสยีของการออกก�าลงักาย วธิอีอกก�าลงักาย ผ่านหอกระจายข่าว ในวนัอาทติย์ อาทติย์ละครัง้ 

โดยท�าช่วงเช้า ตั้งแต่ 06.00-08.30 น. และเย็นต้ังแต่ 16.00-18.00 น. ท�าวันละ 30 นาที  

แนะน�าการออกก�าลงักายทีด่ ีได้แก่ ร�ามวยจนี ป่ันจักรยาน ส�าหรบัการออกก�าลงักายทีน่่าสนใจ

ของประชาชนลาวครั่ง คือ การร�าแคน ซึ่งเป็นการออกก�าลังกายที่ให้ผลดีได้ออกก�าลังกายทุก

สัดส่วนและใช้ระยะเวลาในการร�านานกว่า 30 นาที

  3. ด้านสิ่งแวดล้อม อากาศในชุมชนและในหมู่บ้านมีฝุ่นละอองมากเนื่องจากมีโรงงาน

เผายางตั้งอยู่ 

   ผู้น�าชุมชน ได้แก่ นายอ�าเภอดอนตูม อบต. ทีมสุขภาพ รพ.สต.ห้วยด้วน ได้รับ 

มอบหมายให้ลงพื้นที่ เป็นผู้อธิบาย ให้ประชาชนลาวครั่ง ทราบถึงผลกระทบของมลพิษจาก 

การเผายางในโรงงานต่อสุขภาพ ดังนี้ 

ฝุ่นละอองจากการเผายางของโรงงานมีสารพิษมากมาย เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

ออกไซดข์องไนโตรเจนเขา้ไป เมือ่สดูดมเขา้ไปทางระบบหายใจกอ่ใหเ้กดิการแพ้และระคายเคอืง

ผิวหนัง ทางเดินหายใจและดวงตาได้ ตะกั่วมีฤทธิ์ท�าลายระบบประสาท โดยสารพิษเหล่านี้เมื่อ

เข้าไปในระบบหายใจ ผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอด ท�าให้เกิดการอักเสบที่ปอด และมี

การระคายเคือง เรื้อรัง มีผลต่อกระบวนการรับรู้และการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ 

ผลการรับรู้ของสารพิษดังกล่าวข้างต้น ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอให ้

โรงงานย้ายออกจากพ้ืนที่ในชุมชน จากการติดตามอีกหน่ึงปีต่อมา พบว่าโรงงานได้ย้าย 

ออกไปแล้ว
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4. ด้านอารมณ์ ผูส้งูอายลุาวครัง่ มหีลายครอบครัวทีม่ภีาวะซึมเศร้า ซ่ึงเป็นโรคทีพ่บ

บ่อยในผูส้งูอาย ุเนือ่งจากเวลากลางวนัมกัจะอยูค่นเดียวหรอือยูกั่บสาม/ีหรอืภรรยา เป็นส่วนใหญ่  

เพราะครอบครัวของผู้สูงอายุเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น บุตร หลาน ไปท�างานนอกบ้าน ผู้น�า

ชุมชนได้ออกเสียงตามหอกระจายข่าวแนะน�าดังนี้

  - การพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตตนเองมีความสุขง่าย ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก คือ ท�าตาม

ประเพณีดั้งเดิมของประชาชนลาวครั่ง คือ การเข้าร่วมกิจกรรม แห่ธงสงกรานต์ การท�าบุญ

ตามประเพณี เป็นการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้ดี เพราะได้มีโอกาสออกจากบ้านมาพบ 

เพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านรอคอย 

ผลการศึกษาระยะที่ 3

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนลาวครั่งที่พัฒนาขึ้น พบว่า ในภาพรวมผู้น�าชุมชนและแกนน�าชุมชนที่เป็นผู้ให้ข้อมูล 

มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 2.56)

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาว

ครั่ง ในภาพรวม พบว่า ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวครั่ง พบประเด็น 

ที่น่าสนใจคือ ประชาชนลาวครั่ง มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากการรับ

ประทานอาหาร ไม่มเีวลาออกก�าลงักาย ชุมชนมฝุ่ีนละอองมาก และผู้สูงอายบุางรายมีภาวะซึม

เศร้า ผู้น�าชมุชน ได้แก่ นายอ�าเภอดอนตมู อบต. อบจ. ทีมสขุภาพ รพ.สต.ห้วยด้วน ได้สร้างแนวทาง

การพฒันา คือ จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือรณรงค์และให้ความรูป้ระชาชนลาวครัง่ผ่านโครงการ

ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม มีหอกระจายข่าวแนะน�าความรู้เร่ืองการรับประทานอาหาร โทษของ 

ฝุน่ละอองของการเผายางจากโรงงาน การออกก�าลงักาย การหากจิกรรมทีน่ยิมในชุมชนให้ท�า และ 

คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนวัดกงลาด มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานักเรียนที่ชอบกิน

ขนมกรุบกรอบ น�้าอัดลม มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานทั้งในปัจจุบันและอนาคต (วิชัย  

เอกพลากร, 2549). โดยได้จัดการแก้ปัญหาด้วยการแนะน�าและให้ความรู้เก่ียวกับการจัด  

ประชุมผู้ปกครอง โทษของการรับประทานขนมกรุบกรอบให้กับผู้ปกครองทราบ (วิมลรัตน์ 

จงเจริญและคณะ, 2551) ผลของการด�าเนินงาน ประชาชนลาวครั่งได้ให้ความร่วมมือดีและ

ปฏิบัติตาม ซ่ึงคล้ายคลึงกับผลงานวิจัยของ สุกัลย์ชนา ค้อศุภฤกษ์สกุล (2559) ที่ศึกษา 

พบว่าผู ้ปกครองให้ความร่วมมือกับการจัดโครงการอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

บ้านป่าแดง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา  

มักสัมพันธ์ (2558) ที่ได้ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

โรงเรียนไผ่ด�า พิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบว่าโรงเรียนมีผลการด�าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 

นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม 4 กลยุทธ์มากขึ้น มีภาวะสุขภาพดีขึ้น มีพฤติกรรมเสี่ยงด้าน



88..วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

สขุภาพและการด�าเนนิชวิีตน้อยลง โดยมผีลการปฏบิติังานในระดับมาก ทัง้นีน่้าจะเกดิจาก ผูน้�า

ชุมชนเป็นบุคคลใกล้ชิดกับประชาชนลาวครั่ง เมื่อให้ค�าแนะน�าเร่ืองใด ชุมชนจะสนใจและให้

ความร่วมมือเป็นอย่างมาก ซึ่งจะพบจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนา

รูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนลาวคร่ังที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนร่วม

ในการพัฒนารูปแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 2.56)
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