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ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม
การบริโภคไอโอดีนของหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์
ที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี∗่
พิราภรณ์ แหลมสัก∗∗
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคและความสัมพันธ์
ระหว่ า งความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสารไอโอดี น ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ที่ ม าฝากครรภ์ ที่
โรงพยาบาลเขาพนม อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2555 เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ที่กําหนด จํานวน 84 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ได้รับการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC=.94 แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพมีค่าความเชื่อมั่น .91
และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนเท่ากับ .71 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมกับพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r=.70, p<.00) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างสูง (r=.72, p<.00) การ
รับรู้ความรุนแรงของโรคขาดสารไอโอดีน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r=.64, p<.00) ส่วนการ
รับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีนและการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีน (r=.40, p<.00 และ r=.34, p<.001)
ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ (1) บุคลากรทีมสุขภาพควรคํานึงถึงอุปสรรคของการปฏิบัติเชิงพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน (2) จัดช่องทางการให้ความรู้ที่หลากหลาย (3) ควรศึกษาในลักษณะเดียวกัน
ในกลุ่มประชากรหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่น ๆ และ (4) ควรมีการศึกษา
ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมบางประการ เช่น อาชีพ งานเลี้ยงและประเพณี เพื่อนําผลการวิจัยไปปรับปรุงใน
การศึกษาครั้งต่อไป
คําสําคัญ: แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค ไอโอดีน

∗

ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
∗∗
นักศึกษาปริญญาโท
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Relationships between Health Belief Model and Iodine
Consumption Behavior of Pregnant Women
Attending Antenatal Unit at Khao Panom Hospital,
Khao Panom District, Krabi Province∗
Piraporn Laemsak∗∗
Abstract
This research aimed to examine the relationship between their health beliefs and iodine
consumption of pregnant women who attended antenatal visits at the antenatal unit, Khao Panom
Hospital, Khao Panom District, Krabi Province. The sample included 84 pregnant women who
attended antenatal visits at Khao Panom hospital during February-April 2012. Structured interviews
with questionnaire items derived from comprehensive literature review were conducted for data
collection. The item contents were approved by three professionals in the field, having IOC=0.94.
Cronbach’s alpha reliabilities show inter-item correlation of 0.91 on health belief, and 0.71 on
iodine consumption. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson product
moment correlation.
Results showed fairly high correlation between overall health beliefs and iodine
consumption (r=0.70, p<0.00). Examining each dimension of their health beliefs, correlation
between perceived risk of iodine consumption deprivation and iodine consumption was rather high
(r=0.72, p<0.00) and correlation between perceived severity of illness and iodine consumption was
fairly high (r=0.64, p<0.00). The other two dimensions of health belief, including perceived benefits
of iodine food consumption and perceived difficulty of iodine deprivation prevention, had low
correlations with iodine consumption (r=0.40, p<0.00 and r=0.34, p<0.01) respectively.
This study recommends that (1) health department personnel offer more preventive
programs to ensure high levels of iodine consumption concerning among pregnant women,
(2) health department personnel provide more useful information of iodine consumption to
pregnant women via multiple communication channels, (3) the future study should include
pregnant women in other areas of Krabi province, and (4) it should include some societal and
cultural dimensions as the main factors influencing iodine consumption of the pregnant women
e.g. career, meeting and culture for improvement in the further study.
Key words: Health Belief Model; Consumption Behavior; Iodine
∗
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บทนํา
การดู แ ลเรื่ อ งอาหารในระยะตั้ ง ครรภ์
นั บ ว่ า มี ความสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง การขาดสารอาหาร
สําคัญเพียงชนิดเดียวในระหว่างตั้งครรภ์อาจทําให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อทารกในครรภ์ ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบไปจนถึ ง วั ย เด็ ก และวั ย ผู้ ใ หญ่ ไ ด้
โดยเฉพาะการขาดสารไอโอดีน สารไอโอดีนเป็น
แร่ ธ าตุ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการเจริ ญ เติ บ โตและ
พัฒนาการของสมองทารก ถ้าแม่ขาดสารไอโอดีน
ขณะตั้ งครรภ์ จะทํ าให้ ทารกมี ความผิ ด ปกติ ของ
สมองและระบบประสาท หูหนวก เป็นใบ้ที่เรียกว่า
โรคเอ๋อ หรือ ภาวะพร่องฮอร์โมนธัยรอยด์มาตั้งแต่
กําเนิด (สุริยันต์ ปัญหาราช, 2554)
การส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์บริโภคอาหาร
ที่มีสารไอโอดีนสูงเป็นสิ่งจําเป็น โดยทั่วไปคนปกติ
ต้องการสารไอโอดีนประมาณ 100-150 ไมโครกรัม
ต่ อ วั น แต่ ห ญิ ง มี ค รรภ์ แ ละให้ น มบุ ต รมี ค วาม
ต้องการเพิ่มขึ้นอีก 25 และ 50 ไมโครกรัมต่อวัน
เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอตามความต้ อ งการของทารกใน
ครรภ์และเพื่อให้มีส ารไอโอดี นส่วนเกิน หลั่งเข้า สู่
น้ํานม แม้ความต้องการสารไอโอดีนจะมีปริมาณไม่
มากแต่ร่างกายจําเป็นต้องได้รับทุกวัน ระยะเวลา
วิกฤติที่สุดที่จะทําให้เกิดความพิการทางสติปัญญา
จากการขาดสารไอโอดีนคือการตั้งครรภ์ประมาณ
เดือนที่ 3–4 (สุริยันต์ ปัญหาราช, 2554)
จากการสํารวจของกรมอนามัย พ.ศ. 2552
พบว่า ความครอบคลุมและความทั่วถึงของการได้รับ
เกลือเสริมไอโอดีนปี 2551 ร้อยละ 82.6 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 77.4 ในปี 2552 ซึ่งสัมพันธ์กับผลการตรวจ
ไอโอดี นในปั สสาวะของหญิ งตั้ งครรภ์ พบว่ า หญิ ง
ตั้งครรภ์ที่มีไอโอดีนในปัสสาวะ <150 µg/l ร้อยละ
58.5 ในปี 2551 เพิ่มเป็นร้อยละ 59.0 ในปี 2552 ซึ่ง
WHO กําหนดไม่เกินร้อยละ 50 หากเกินเป็นพื้นที่
ขาดสารไอโอดีน (สํานักโภชนาการ, 2554) และยัง
สัมพั นธ์กับการตรวจคัดกรองสุ ขภาพทารกแรกเกิ ด
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 ด้วยการ
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เจาะเลือดจากส้นเท้าเด็กทารก 760,000 คน พบว่า
เกือบทุกจังหวัดเป็นพื้นที่ขาดไอโอดีน เนื่องจากทารก
แรกเกิดมีระดับ TSH >11.2 mU/L เกินร้อยละ 3
ของทารกแรกเกิ ด ทั้ ง หมด (เกณฑ์ ข องWHO/
ICCIDD/ UNICEF ค.ศ. 2007 TSH >11.2 mU/L
กําหนดไม่เกินร้อยละ 3 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด
หากเกินเป็นพื้นที่ขาดไอโอดีน) และข้อมูลการสํารวจ
ระดั บ ไอคิ ว ของเด็ ก ไทยโดยสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 จากตัวอย่าง 6,000 ราย ใน
21 จังหวัด พบไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 91 จุด ซึ่งค่อนข้างต่ํา
เมื่อเทียบกับไอคิวเฉลี่ยสากลที่อยู่ที่ 90-110 จุด
ขณะเดี ยวกั นผลการสํ ารวจพั ฒนาการสมวัยในเด็ ก
อายุ <5 ปี ของกรมอนามัย พบว่ามีพัฒนาการสมวัย
ลดลงเรื่อย ๆ โดยปี พ.ศ. 2542 มีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 72 ปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 71 และปี พ.ศ.
2550 ลดลงเหลือร้อยละ 67 (สํานักโภชนาการ, 2554)
จากการสํารวจสถานการณ์ขาดสารไอโอดีน
ของอําเภอเขาพนม ปี พ.ศ.2553 พบว่ายังเป็นพื้นที่
ที่ มี ปั ญ หาขาดสารไอโอดี น ซึ่ ง จากการสุ่ ม ตรวจ
ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ พบว่า
ร้อยละ 53 มีปัญหาการขาดสารไอโอดีน ซึ่งสอดคล้อง
กับการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดด้วยการ
เจาะเลื อดจากส้ นเท้ าเด็ กทารก พ.ศ. 2549-2553
พบว่า เป็น 4 กลุ่มพื้นที่ของอําเภอเขาพนมที่ขาดสาร
ไอโอดี น เนื่ องจากมี จํานวนทารกแรกเกิ ดที่ มีระดั บ
THS>11.2 mU/L ร้อยละ 12.24, 8.70, 13.57,
10.25 และ 6.06 (วิยะดา เจริญศิริวัฒน์, 2554) จาก
การสนทนากลุ่มหญิงตั้งครรภ์จํานวน 15 คน ในช่วง
เดือนมกราคม 2555 พบว่า หญิงตั้งครรภ์จํานวน 10
คน ยังมีพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนไม่ถูกต้อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมี
หลายประการ ความเชื่อเป็นสิ่งจูงใจที่สําคัญประการ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ความ
เชื่ อเป็ นส่ วนประกอบในตั วบุ คคลซึ่ งฝั งแน่ นอยู่ ใน
ความคิด ความเข้าใจ อาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผล
ก็ ได้ ดั ง นั้ น เมื่ อผู้ ป่ ว ยมี ค วามเชื่ อเกี่ ย วกั บ ความ
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เจ็บป่วยอย่างไร ผู้ป่วยจะมีการปฏิบัติตัวหรือแสดง
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่
ความเชื่อนั้นอาจจะถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่
ก็ตาม (ปาริชาติ จันทร์ปราง, 2551)
ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
สารไอโอดี นของหญิ งตั้ งครรภ์ จึ งจํ าเป็ นต้ องศึ กษา
พฤติกรรมการบริโภคและความเชื่อด้านสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ด้วย เพราะหากมารดาขาดสารไอโอดีน
ในระหว่ างตั้ งครรภ์ จะทํ าให้ ทารกขาดสารไอโอดี น
จากสถานการณ์ ดั งกล่ า วผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสารไอโอดี น ของหญิ ง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเขาพนม จะทํา
ให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริโภคสาร
ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นประโยชน์แก่ทารก
ซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพของ
หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับการบริโภคสารไอโอดีน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคสาร
ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์
3. เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างความ
เชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสาร
ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์

วิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบหา
ความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบบ
แผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพและพฤติ ก รรมการ
บริโภคสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
ที่โรงพยาบาลเขาพนม
ประชากร ได้ แ ก่ หญิ งตั้ งครรภ์ ที่มาฝาก
ครรภ์ที่โรงพยาบาลเขาพนมทุกคน ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2555 จํานวน 84 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ป็ น แบบสั ม ภาษณ์ แ บ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลทั่วไป จํานวน 14 ข้อ

(2) แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ จํานวน 30 ข้อ
ครอบคลุมความเชื่อด้านสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คําถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แปล
ความหมายของคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา และ
(3) พฤติกรรมการบริโภค จํานวน 9 ข้อ คําถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ แปล
ความหมายของคะแนนออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC=.94 ตรวจสอบความ
เชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน วิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้สูตรของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่น
โดยรวมเท่ากับ .91 และรายด้านได้แก่ (1) การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (2) การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค (3) การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหาร
และ (4) การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรค เท่ากับ
.84, .83, .79 และ .79 ตามลําดับ ส่วนค่าความ
เชื่อมั่นด้านพฤติกรรมการบริโภค เท่ากับ .71
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล คือ (1) สถิติ
พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ สํ า หรั บ ข้ อ มู ล
ทั่วไป (2) การรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้ง
โดยรวมและรายด้าน (3) พฤติกรรมการบริโภค
วิ เ คราะห์ โ ดยการหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานโดยรวม และ (4) การวิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่ อด้า นสุขภาพทั้ง 4
ด้ า นกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคใช้ ก ารวิ เ คราะห์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. กลุ่มตัวอย่างอายุเฉลี่ย 25.73 ปี มีอายุ
อยู่ในช่วง 19–34 ปี ร้อยละ 64.3 จบการศึกษา
ระดั บมั ธยมศึ กษา ร้ อยละ 53.6 ประกอบอาชี พ
รับจ้าง ร้อยละ 39.3 มีรายได้อยู่ในช่ วง <5,000
บาท/เดือน ร้อยละ 50.0 เป็นครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ
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64.3 ตั้งครรภ์เป็นครรภ์ที่สอง ร้อยละ 32.1 บุตรมี
ชีวิตอยู่ 1 คน ร้อยละ 34.5 อายุครรภ์อยู่ในช่วง
1-28 สัปดาห์ ร้อยละ 48.8 กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้รับ
ความรู้ เกี่ยวกั บอันตรายจากโรคขาดสารไอโอดี น
ร้อยละ 64.3 เคยได้รับความรู้ ร้อยละ 35.7 แหล่ง
ความรู้ เรื่ องอั นตรายจากโรคขาดสารไอโอดี นได้ รั บ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 31.0 ใช้เกลือใน
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การปรุงอาหารทุกครั้ง ร้อยละ 64.3 ใช้น้ําปลาหรือ
ซีอิ้วในการปรุงอาหารทุกครั้ง ร้อยละ 58.3 ส่วนใหญ่
รับประทานกะหล่ําปลี สั ปดาห์ ละครั้ ง ร้ อยละ 48.8
โดยรั บ ประทานสุ ก บ้ า งดิ บ บ้ า ง ร้ อ ยละ 53.6
รับประทานอาหารทะเล 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ
52.4 และมีความสะดวกในการซื้ออาหารทะเล
ร้อยละ 94.0

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านทั้ง
4 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง (N=84)
ความเชื่อด้านสุขภาพ
X

ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม
ความเชื่อด้านสุขภาพรายด้าน
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคขาดสารไอโอดีน
3. การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน
4. การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

2. จากผลการศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์โดยรวม
พบว่า อยู่ในระดั บสูง และรายด้าน พบว่า การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีสาร
ไอโอดีน มีการรับรู้อยู่ในระดับสูง ตามลําดับ ส่วนการ
รับรู้อุปสรรคของการป้ องกันโรคขาดสารไอโอดี นมี
การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 1) ซึ่งไม่
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของเนาวรั ต น์ บุ ญ รั ก ษ์
(2553) พบว่ า ระดั บ การรั บ รู้ โ ดยรวมของหญิ ง
ตั้งครรภ์ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อภาวะ
ขาดสารไอโอดีนอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง

112.50
31.55
26.19
27.39
27.37

ระดับความเชื่อ
S.D.
ความหมาย
11.19
สูง
3.83
3.56
2.32
5.52

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

การศึ กษาของภิ ศักดิ์ เลิ ศเรื องปั ญญา และคณะ
(2553) พบว่ า หญิ งตั้ งครรภ์ ส่ วนใหญ่ รั บรู้ เรื่ องสาร
ไอโอดีนร้อยละ 81.4 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์โดยรวมอยู่ในระดับสูงอาจ
เนื่ อ งมาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเคยได้ รั บ ความรู้ เ รื่ อ ง
อันตรายจากโรคขาดสารไอโอดีน จากบุคลากรด้าน
สาธารณสุขในการให้ความรู้ตามกระบวนการโรงเรียน
พ่ อแม่ ในคลิ นิ กฝากครรภ์ จากสื่ อต่ าง ๆ และใน
โรงเรียน จึงอาจมีผลทําให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้อยู่
ในระดับสูง

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนของกลุ่ม
ตัวอย่าง (N=84)
พฤติกรรมการบริโภค
X

พฤติกรรมการบริโภคไอโอดีนโดยรวม

21.96

ระดับความเชื่อ
S.D.
ความหมาย
3.19
ปานกลาง
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3. ภาพรวมด้านพฤติกรรมการบริโภคสาร
เนื่ องมาจากความเคยชิ นในการบริ โภคอาหาร ซึ่ ง
ไอโอดี น ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นพฤติกรรมของบุคคล
(ตารางที่ 2) สอดคล้ องกับ การ ศึ กษาของเกสรา
ที่กระทําด้วยความชอบ ความเคยชิน และความเต็ม
ศรี พิ ช ญาการ และคณะ (2552) พบว่ า กลุ่ ม
ใจ เพื่อสนองความต้องการของตนเองโดยกระทํามา
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภค
เป็นเวลานานจนยากที่จะเปลี่ยนแปลง ซึ่งทําให้เกิด
เกลื อ เสริ ม ไอโอดี น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ผล
ความขั ดแย้ งและหลี กเลี่ ยงการปฏิ บั ติ พฤติ กรรม
การศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการ
สุขภาพนั้น ๆ จึงอาจมีผลทําให้พฤติกรรมการบริโภค
บริโภคสารไอโอดีนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางอาจ
สารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวมและรายด้านกับพฤติกรรมการ
บริโภคไอโอดีนของกลุ่มตัวอย่าง (N=84)
ความเชื่อด้านสุขภาพ
ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม
ความเชื่อด้านสุขภาพรายด้าน
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน
การรับรู้ความรุนแรงของโรคขาดสารไอโอดีน
การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
.70**
.72**
.64**
.40**
.34**

** ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความเชื่ อด้ านสุขภาพโดยรวมมี ความ
สัมพัน ธ์ ทางบวกในระดั บค่ อนข้ า งสู ง (r=.70) กั บ
พฤติกรรมการบริโภคสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์
อย่า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .01 และ
ความสัมพันธ์รายด้าน พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด โรคขาดสารไอโอดี น มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกในระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง (r=.72) การรั บ รู้
ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกในระดั บ ปานกลาง
(r=.64) การรับรู้ประโยชน์ของการบริโภคอาหารที่
มีสารไอโอดีนและการรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดี น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกใน
ระดับต่ํา (r=.40, r=.34) กับพฤติกรรมการบริโภค
ไอโอดี น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ <.01
(ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเกสรา
ศรีพิชญาการ และคณะ (2552) พบว่า ความเชื่อ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค อาจกล่าว

ได้ว่าการศึกษาครั้งนี้ความเชื่อด้านสุขภาพโดยรวม
สามารถนํ าไปใช้ อธิ บ ายพฤติ กรรมการบริ โ ภคใน
การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
เขาพนมได้ ซึ่ งผลที่ได้สนับ สนุนแนวคิดความเชื่ อ
ด้านสุขภาพที่ว่าการรับรู้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมสุ ขภาพ เป็น ตั วกํ า หนดพฤติ กรรมของ
บุคคลซึ่งบุคคลจะปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมตาม
ความคิดและความเชื่อของตนเอง ถ้าบุคคลมีการ
รับ รู ้เ หตุก ารณ์ที ่เ กิด ขึ ้น กับ ตนเองถูก ต้อ งก็จ ะ
แสดงพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม (Becker, 1974)

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้
1. ความสั มพั นธ์ ระหว่ างการรั บรู้ อุปสรรค
ของการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนมี ความสัมพันธ์
ทางบวกในระดั บต่ํ ากั บพฤติ กรรมการบริ โภคสาร
ไอโอดี น บุ คลากรที มสุ ขภาพควรคํ านึ งถึ งอุ ปสรรค
ของการปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมการบริโภค เช่น
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การมี ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นเวลาจากการที่ ต้ อ งมี ภ าระ
รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง งานในอาชี พ และงานในบ้ า นและ
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนไม่ได้มีวางขายทั่วไป ที่
มีก็จะมีราคาแพงกว่าที่ไม่เสริมไอโอดีน ส่วนอาหาร
ทะเลมีราคาแพง เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงสารเพิ่มไอโอดีนโดยง่าย ราคาย่อมเยา โดยการ
จั ดให้ มีวางจํ าหน่ ายในสหกรณ์ หมู่ บ้ านในราคาถู ก
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีตลาดสดสะดวก
ซื้อในระดับหมู่บ้าน
2. จั ดช่ องทางการให้ ความรู้ ที่หลากหลาย
โดยเริ่มจากในโรงเรียน และให้ความรู้ในช่องทางอื่น
เช่ น ในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิ มพ์ วิ ทยุ โทรทั ศน์ หรื อหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน เพราะจะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างไม่เคยได้รับความรู้เรื่องโรคและอันตรายจาก
การขาดสารไอโอดีน ถึงร้อยละ 74.4 การให้ความรู้
และกระตุ้ นให้ มี การนํ าไปสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิ ด
ความตระหนักจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึ ก ษาในลั ก ษณะเดี ย วกั น ในกลุ่ ม
ประชากรหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่น ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้
ด้านความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมบางประการ เช่น อาชีพ งานเลี้ยงและ
ประเพณี ที่ อาจใช้ อ ธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความเชื่ อกั บ พฤติ กรรมการบริ โ ภคของบุ ค คลใน
อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ได้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง
เกสรา ศรีพิชญาการ, อภิรัช สกุลณียา และ
มลิวัลย์ สมทรง. (2552). ความรู้ ความเชื่อ
และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริโภคสารไอโอดีน
ของบุคคลในคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสารสาธารณสุข,
39(1), 20-33.

45

เนาวรัตน์ บุญรักษ์. (2553). พฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์และ
ระดับธัยรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรกเกิดใน
จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
ปาริชาติ จันทร์ปราง. (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการดูแลตนเองเรื่องยาในผู้เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2. วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา, พิมพาภรณ์ พรหมใจ,
กิ่งพิกุล ชํานาญคง, อัจฉรา วโรภาษ และ
วัชรชัย ไชยชะนะ. (2553). การเฝ้าระวังโรค
ขาดสารไอโอดีนจากระดับไอโอดีนในปัสสาวะ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตภาคเหนือตอนบน ปี
2553. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม, 53(4), 41-53.
วิยะดา เจริญศิริวัฒน์. (2554). ภาวการณ์ขาดสาร
ไอโอดีน (IDD) ในจังหวัดกระบี่ (รายอําเภอ)
ปี พ.ศ. 2549-2553. กรุงเทพฯ: กรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์. เอกสารอัดสําเนา.
สุริยันต์ ปัญหาราช. (2554). การบริโภคสารไอโอดีน
และการรับรู้เกี่ยวกับภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนในทารกแรกเกิดของหญิงตั้งครรภ์
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู. วารสาร
การแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี, 19(1), 11-18.
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย. (2554). โครงการ
“มหกรรมประเทศไทยรวมพลัง เพิ่มไอโอดีนเพิ่ม
ไอคิว”. กรุงเทพฯ: สํานักโภชนาการ กรมอนามัย.
. (2554). โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน ปี 2554. กรุงเทพฯ: สํานัก
โภชนาการ กรมอนามัย.
Becker, M.H. (1974). The health belief model
and personal health behavior.
New Jersey: Charles.

