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บทคัดย่อ
การขยายความครอบคลุมของวัคซีนเป็ นตัวชี้วัดที่สาคัญ สะท้อนให้ เห็นถึงการดาเนินงานควบคุมและป้ องกันโรค และการสร้ างเสริม
ภูมิค้ มุ กันโรค กระทรวงสาธารณสุขกาหนดมาตรฐานความครอบคลุมไว้ ท่รี ้ อยละ 90 แต่ในอาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอตั ราความ
ครอบคลุมของวัคซีนขั้นพื้นฐานของชาวม้ งต่ากว่าร้ อยละ 75 ในทุกชนิด การที่ผ้ ูปกครองชาวม้ งไม่พาเด็กมารับวัคซีนหรือมาไม่ตรงตาม
นัดนั้นเป็ นผลมาจากหลายปั จจัย รวมไปถึงปั จจัยด้ านความเชื่อ เรื่องการเจ็บป่ วยที่ส่งผลต่ อการมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วย
วัคซีน โดยที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อดังกล่าว
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยของผู้ปกครองชาวม้ งและการมารับบริการ
สร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ
ผู้ปกครองชาวม้ งที่มีเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี จานวน 265 คน การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ ข้อมูล
สาคัญ จานวน 18 คน เก็บรวบรวมโดยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้ างด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์
เนื้อหาและการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองชาวม้ งที่มีเด็กอายุต่ ากว่ า 5 ปี จานวน 115 คน ใช้
แบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยผู้วิจัยเป็ นผู้สมั ภาษณ์ด้วยตนเอง และใช้ แบบคัดลอกข้ อมูล เพื่อบันทึกข้ อมูลประวัติ การมารับวัคซีน
และประวัติการตั้งครรภ์จากเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยลอจีสติคเชิงพหุ ดาเนินการระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยของผู้ปกครองชาวม้ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ความเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุ
การเกิด โรคมาจากธรรมชาติ (ความไม่ สมดุ ลของ ร่ างกาย สิ่งแวดล้ อ ม และสิ่งที่ท าให้ เกิด โรค) และสาเหตุ ก ารเกิด โรคมาจากสิ่งที่
นอกเหนือธรรมชาติ ชาวม้ งนั้นมีความเชื่อในเรื่องภูตผี และนับถือวิญญาณต่าง ๆ โดยเฉพาะวิญญาณของบรรพบุรุษจะคอยส่งผลดีและ
ผลร้ ายกับพวกเขา รวมทั้งการเกิดอาการเจ็บป่ วยต่างๆ อัตราการมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานครบตามช่ วง
อายุเท่ากับ ร้ อยละ 67.8 ผู้ปกครองที่มีความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยว่ามีสาเหตุการเกิดโรคมาจากธรรมชาติมีความสัมพันธ์กบั การพาบุตร
หลานมารับ บริก ารสร้ างเสริม ภูมิ ค้ ุ ม กัน โรคด้ ว ยวัค ซีนขั้ น พื้ นฐานในเด็ก อายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ครบตามช่ ว งอายุ อ ย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ
(ORajusted=5.9; 95% CI 1.9 ถึง 18.1) และปั จจัยอื่น ๆ ได้ แก่ ผู้ปกครองอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (ORadjusted =5.5; 95% CI 1.6
ถึง 19.6) การฝากครรภ์ก่อนคลอดมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง (ORajusted =3.9; 95%CI 1.3 ถึง 11.8) นับถือศาสนาพุทธ (ORajusted=
5.3; 95% CI 1.1 ถึง 27.0) ไม่เชื่อว่าการฉีดวัคซีนเข้ าสู่ร่างกายถือว่าเป็ นการขัดต่อความเชื่อของชาวม้ ง (ORajusted =3.8; 95%CI 1.3
ถึง 10.5) การดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญกับกลุ่มชาวเขาหรือชาวม้ งมากขึ้น และเร่งสร้ าง
ความเข้ าใจในเรื่องกลไกและกระบวนการของการสร้ างภูมิค้ ุมกันโรค ซึ่งจะนาไปสู่ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยที่ถูกต้ อง และเพื่อให้ อัตรา
การเข้ ารับบริการมากขึ้น นาไปสู่สขุ ภาพอนามัยที่ดีของเด็ก
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Abstract
Expanding the coverage of vaccines is a key indicator to show the prevention and control of communicable diseases and the
progress of vaccines and immunization. The vaccination coverage of Hmong people is less than 75% in all types in Lom Kao
District, Phetchaboon, which is lower than the standard rates of vaccination for children (90%) by the Ministry of Public Health.
There are several important factors that influence parent’s making the vaccine decision However, there is no clear association
between Hmong parents' illness belief and compliance with immunization schedule for children under 5 years of age.
The purpose of this study is to find the relationship between Hmong parents' illness belief and compliance with immunization
schedule for children under 5 years of age. The study design was mixed methods research design. The population was 265
Hmong parents of children under 5 years of age I) the phenomenology study with 18 persons conducted key informant
interviews. Using structured interview in in-depth interviews to provide insight on the Hmong parents' illness belief. Qualitative
data were analyzed using content analysis and II) a cross-sectional analytical study with 115 Hmong parents by a face-to-face
interview. We also extracted vaccination and antenatal care information from Hosxp PCU primary care unit database. Quantitative
data were analyzed using multiple logistic regression to investigate the relationship. During December 2016 - April 2017
The Hmong parents' illness belief can be divided into two groups by illnesses that are caused by natural history of disease
(imbalance of the host, the environment, and the agent), and the caused by something beyond nature. Hmong people have a
culture on animistic beliefs and ancestral spirits that spirits are around them. It can create good results and illness on them
especially the ancestral spirits. The compliance with immunization status of children rate was 67.8%. The compliance with
immunization status of children was statistical significance to associate with Hmong parents' who belief illness caused by nature
(ORajusted = 5.9; 95% CI 1.9 to 18.1). Other factors with statistically significantly associated were; parents aged over 20
years (ORajusted = 5.5; 95% CI = 1.6 to 19.6), attending antenatal cares more than 5 times (ORajusted = 3.9; 95% CI = 1.3
to 11.8), Buddhist parents (ORajusted = 5.3; 95% CI = 1.1 to 27.0), and a thought of vaccinations does not violate Hmong
beliefs (ORajusted = 3.8; 95% CI = 1.3 to 10.5) To increase the number of children with the compliance with immunization
status, public health officers, and network partners should describe the mechanisms and processes of disease to Hmong parents to
understand in order to increase service rates and lead to good hygiene of children.
Keywords: Hmong, parents' illness belief, immunization, vaccines

บทนา
การได้ รับ วั คซีน ของเด็ก เป็ นการสร้ า งเสริม ภูมิ ค้ ุ ม กันให้ กับ
ร่างกาย กระตุ้นให้ ร่างกายมีระดับภูมิค้ ุมกันโรคสูงขึ้นเพียงพอต่ อ
การป้ องกันโรคในระยะยาว ป้ องกันโรคติดต่อร้ ายแรง ขัดขวางการ
แพร่ระบาด และลดผลกระทบร้ ายแรงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ใน
เด็ก การที่เด็ก ไม่ ได้ รับ วัค ซี นขั้นพื้ นฐานตามแผนการสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ ุมกันโรค อาจส่งผลเสียต่อระบบภูมิค้ ุมกันโรคของตัวเด็กเอง
และช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดต่ อ เด็กมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโรคมากกว่ าผู้ท่ไี ด้ รับวัคซีน และเมื่อเด็กติดเชื้อแล้ ว
อาจะมีโอกาสเป็ นผู้แพร่ เชื้ อโรคไปหาผู้อ่ืนต่ อไปได้ (New York
State, 2015) โดยแผนการสร้ า งเสริม ภูมิ ค้ ุ ม กัน โรคในเด็ก ของ
กระทรวงสาธารณสุขจะให้ บริการในเด็กที่มีอายุ ระหว่ าง 0-12 ปี
ซึ่งภายในช่ วงอายุ 0-5 ปี ผู้ปกครองจะเป็ นผู้ พาบุตรหลานมารับ
บริการ แต่ในช่ วง 7 และ 12 ปี เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจะเป็ นผู้มา
ให้ บริการที่สถานศึกษา
การขยายความครอบคลุ ม ของวั ค ซี น เป็ นตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ
สะท้ อ นให้ เห็น ถึงการด าเนิ น งานควบคุ ม และป้ องกัน โรค และ
ความก้ าวหน้ าของการดาเนินงานสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรค โดยเน้ น
วั ค ซี น ป้ องกั น โรค ที่ เป็ นปั ญ หาส าคั ญ (Ministry of Public

Health, 2013) มีเป้ าหมายให้ อตั ราความครอบคลุมของการได้ รับ
วัคซีนทุกชนิดอย่างน้ อยร้ อยละ 90 (World Health Organization,
2016) อย่ า งไรก็ต ามยั งคงมี บ างพื้ นที่แ ละในกลุ่ ม คนบางกลุ่ ม
มีอัตราการครอบคลุม การได้ รับวั คซีนขั้ นพื้ นฐานทุ ก ชนิดต่ ากว่ า
ร้ อยละ 70 ซึ่งต่ ากว่ าเป้ าหมายที่ระบุไว้ ในอาเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบู รณ์ มีอัตราความครอบคลุมของวัคซีนขั้นพื้นฐานทุกชนิด
ของชาวม้ งน้ อยกว่าร้ อยละ 75 โดยเฉพาะปี พ.ศ.2557 การได้ รับ
วัคซีนป้ องกันไข้ สมองอักเสบ (JE) และ วัคซีนป้ องกันโรคหัด หัด
เยอรมัน คางทูมครั้งที่ 2 (MMR2) ของเด็กอายุ 3 ปี พบความ
ครอบคลุ ม เพี ย งร้ อยละ 52.4 (Phetchabun Provincial Health
Office, 2014) และในปี พ.ศ.2558 การได้ รับ วัคซีน ป้ องกันไอ
กรน บาดทะยัก และคอตีบครั้งที่ 5 (DTP5) และวัคซีนโปลิโอครั้ง
ที่ 5 (OPV5) ของเด็กอายุ 5 ปี พบความครอบคลุมเพียงร้ อยละ
59.1 (Phetchabun Provincial Health Office, 2015)
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็ นพื้ นที่ท่ีมีชาวม้ งอาศัยอยู่เป็ นอันดับที่ 5
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย (Highland Research and Development
Institute, n.d.) ในอ าเภอหล่ ม เก่ า มี ช าวม้ งอาศั ย อยู่ จ านวน 3
หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านดอยนา้ เพียงดิน บ้ านทับเบิก และบ้ านทับเบิก
ใหม่ ซึ่ งลั ก ษณะพื้ นที่ เป็ นภู เขา สูงจากระดั บ น้ า ทะเลประมาณ
1,768 เมตร มีชาวม้ งอาศัยอยู่ประมาณ 3,599 คน (Phetchabun
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Provincial Health Office, 2017) ชาวม้ งมี วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสาร และอื่น ๆ ที่แตกต่าง
จากคนไทยทั่ ว ไป อาทิ เ ช่ น การนั บ ถื อ ผี วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ
(Coordinating Center of Mountainous People’s Organizations,
2008) โดยเชื่อว่าผี หรือวิญญาณบรรพบุรุษ จะคอยส่งผลกระทบ
ต่ อสุขภาพ และความเจ็บ ป่ วยของชาวม้ ง โดยเฉพาะในเด็กจะมี
ค ว าม เสี่ ย งต่ อ ก ารเจ็ บ ป่ ว ย ม าก ก ว่ า (Sharon K., 2002)
เนื่องมาจากมีบางการกระทาของชาวม้ งที่ส่งผลต่ อวิญญาณหรือผี
บรรพบุรษุ หรือเกิดจากคาสาป (Carteret, 2012)
การที่ผ้ ูปกครองไม่ พ าเด็ก มารับ วัคซีนหรือมาไม่ ตรงตามนั ด
นั้น เป็ นผลมาจากหลายปั จจัย เช่ น ความรู้ ประสบการณ์ท่ผี ่านมา
บริบททางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ความไว้ วางใจ เป็ น
ต้ น ซึ่งส่วนใหญ่ จะขึ้ นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ปกครองเป็ นหลัก
(Dubé et al., 2013) ส่ วนใหญ่ ผ้ ูป กครองชาวม้ งที่พ าบุ ต รมารั บ
วั ค ซี น ไม่ ค รบตามช่ ว งอายุ น้ั น เชื่ อ ว่ า อาการเจ็บ ป่ วยที่เ กิ ด ขึ้ น
หลั ง จากรั บ วั ค ซี น นั้ น เนื่ อ งมาจากการน าสิ่งแปลกปลอมเข้ า สู่
ร่ างกายถือเป็ นการผิดผี ทาให้ ผีโกรธ ( Muidaeng, 2007) จาก
ผลการศึก ษาดั งกล่ า วจะเห็น ได้ ว่ า ชาวม้ ง มี วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม
ความเชื่ อ ทางสุข ภาพ และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ส่ งผลกระทบต่ อ การ
ดาเนินงานด้ านบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีน และทา
ให้ ผลการดาเนินงานไม่ ประสบความสาเร็จตามเกณฑ์ท่กี ระทรวง
สาธารณสุขได้ กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังไม่ มีการศึกษาที่
ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยของชาวม้ ง ผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของปั ญ หาดังกล่ าว โดยการศึกษาครั้งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่ อ ศึกษาความสัม พั นธ์ระหว่ างความเชื่อ เรื่อ งการ
เจ็บ ป่ วยของผู้ ป กครองชาวม้ งและการมารับ บริก ารสร้ า งเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้ นฐานในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี แล้ วนา
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ มาเป็ นแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาเพื่ อให้
ผู้ปกครองพาเด็กมารับวัคซีนหรือมาตรงตามนัดเพิ่มขึ้น

วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาครั้งนี้มีรูป แบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed
methods research design) มีลักษณะการดาเนินการศึกษา 2 ระยะ
คื อ (1) การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenology study) (2) การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบ

ภาค ตั ด ขวาง (Cross-sectional analytical study) โดยศึ ก ษ า
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
ในพื้ นที่หมู่ บ้านทับเบิ ก บ้ านทับเบิกใหม่ ตาบลวังบาล และบ้ าน
ดอยน้ า เพี ย งดิ น ต าบลบ้ านเนิ น อ าเภอหล่ ม เก่ า ที่ จั ง หวั ด
เพชรบูรณ์
การศึก ษาวิ จั ย แบบปรากฏการณ์ วิ ท ยา: กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ ใ ห้
ข้ อมูลใช้ วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด้ วย ผู้ปกครอง
ของเด็กชาวม้ งอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกัน
โรคด้ วยวัคซีนครบตามช่ วงอายุจานวน 6 คนและไม่ ครบตามช่ วง
อายุจานวน 6 คน ผู้ใหญ่ บ้านจานวน 3 คน ผู้นาแซ่จานวน 1 คน
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วย
วัคซีนจานวน 2 คน ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้ างด้ วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ผู้วิจัยเป็ นผู้เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อศึกษาลักษณะความเชื่อเรื่อง
การเจ็บป่ วยของชาวม้ ง ศึกษาในเป็ น 3 ส่วน ประกอบไปด้ วย ส่วน
ที่ 1 แนวคิดเพื่ออธิบายแนวคิดหรือมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง
การเจ็บป่ วยของชาวม้ ง ส่วนที่ 2 แนวคิดเพื่ออธิบายแนวคิดหรือ
มุมมองเกี่ยวกับการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐาน
ในเด็กอายุต่ ากว่ า 5 ปี และส่วนที่ 3 แนวคิดเพื่ ออธิบายแนวคิด
หรือมุมมองเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยของชาวม้ งต่อการ
มารับวัคซีน แล้ วนาข้ อมูลดังกล่ าวแปลงเป็ นข้ อมูลในเชิงปริมาณ
โดยสร้ างข้ อสรุปจากดัชนี และหมวดหมู่ ซึ่งเป็ นการสรุปข้ อมูลใน
ภาพ รวม เกี่ ยวกั บ ความ เชื่ อเรื่ องการเจ็ บ ป่ วย เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ระหว่ างความเชื่ อเรื่อ งการเจ็บ ป่ วยของผู้ป กครอง
ชาวม้ งและการมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้น
พื้นฐานในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
การศึก ษาวิ จั ย เชิ งวิ เ คราะห์ แ บบภาคตั ด ขวาง: ประชากรที่
ศึกษา คือ ผู้ปกครองชาวม้ งที่มีเด็กอายุ ต่ ากว่ า 5 ปี ที่มีช่ ื ออยู่ ใน
ทะเบียนบ้ านและอาศัยอยู่จริงใน อาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
จานวน 265 คน ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 115 คน โดยมีเกณฑ์คัด
เข้ า คื อ ผู้ ปกครองของเด็ ก ชาวม้ งที่ มี อ ายุ ต่ า กว่ า 5 ปี โดย
ผู้ปกครองจะต้ องมีอายุ ไม่ เกิน 70 ปี และเป็ นผู้ท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้
การค านวณ ขนาดตั ว อย่ า ง โดยใช้ สู ต ร Simple logistic
regression (Hsieh, 1989)

n  {Z1 / 2 [ P(1  P) / B]1 / 2  Z1 [ P1(1  P1)  P2(1  P2)(1  B) / B]1 / 2 }2 /[ P1  P2) 2 (1  B)]

เมื่ อ (1) B หมายถึ ง ค่ า สัด ส่ว นของการมารับ บริก ารสร้ า ง
เสริมภูมิค้ มุ กันโรคในกลุ่มผู้มีความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยที่เกิดจาก
ผี/เจ้ าป่ าเจ้ าเขา/ผีบรรพบุรษุ เท่ากับ 0.5 (จากการศึกนาร่อง Pilot
study) (2) P1 หมายถึง อัตราการเกิดเหตุการณ์ผ้ มู ีความเชื่อเรื่อง
การเจ็บป่ วยที่เกิดจากธรรมชาติของการเกิดโรคที่มารับบริการสร้ าง
เสริมภูมิค้ ุมกันโรค เท่ากับ 0.9 (เกณฑ์ความครอบคลุมของการ
ได้ รับวัคซีน) (3) P2 หมายถึง อัตราการเกิดเหตุการณ์ผ้ ูมีความ
เชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยที่เกิดจากผี/เจ้ าป่ าเจ้ าเขา/ผีบรรพบุรุษที่มา
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รับ บริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุ มกันโรค เท่ากับ 0.64 (จากการศึกนา
ร่อง Pilot study) (4) P หมายถึง อัตราการเกิดเหตุการณ์ท้งั หมด
เท่ากับ 0.77
เมื่อนาไปแทนค่าจะได้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 78 คน นาขนาด
ตัวอย่ างที่ได้ ดังกล่าวไปคานวณเพื่อปรับขนาดตัวอย่ างสาหรับการ
วิ เค ร า ะ ห์ ตั ว แ ป ร พ หุ (Hsieh, Daniel, & Michael, 1998)
n p  n /(1  12.23.... P )
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โดยพิ จ ารณาใช้ สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์เชิ งพหุ เท่ า กั บ 0.5
ดังนั้น จะได้ ก ลุ่ม ตั ว อย่ า งที่ศึก ษาจ านวน 104 คน เพื่ อ เป็ นการ
ป้ องกันการสูญ หายและไม่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมู ล เนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยของอัตราการไม่มารับบริการสาธารณสุขตามนัดประมาณ
ร้ อ ยละ 10 ผู้วิจั ยจึ งได้ เก็บ ขนาดตั วอย่ างเพิ่ ม อีก ร้ อ ยละ 10 ได้
กลุ่ม ตัวอย่ างที่ศึกษาจานวน 115 คน ใช้ วิธีก ารสุ่มตั วอย่ างแบบ

เป็ นระบบ หน่ วยที่ส่มุ คือ หลังคาเรือน กรณีท่ ีหลังคาเรือนนั้นมี
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี มากกว่า 1 คน จะนับตัวอย่างหลังคาเรือนนั้น
เป็ นจานวน 1 หน่วยที่ศกึ ษา และพิจารณาความครอบคลุมของการ
ได้ รับวัคซีนขั้นพื้นฐานจากบุตรหลานคนที่อายุน้อยสุดของบ้ านหลัง
นั้น

เมื่อ ช่วงสุ่ม (k) = ขนาดของประชากร (N)/ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (n) = 265/115 = 2.3
จะได้ ช่วงสุ่มเท่ากับ 3 หลังคาเรือน
ผลลัพ ธ์ห ลัก ของการศึก ษาครั้งนี้ คือ การมารับ บริก ารสร้ า ง
เสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้ นพื้ นฐานในเด็ก อายุ ต่ ากว่ า 5 ปี
เป็ นข้ อ มูล แจงนั บ จ าแนกเป็ น 2 กลุ่ม คื อ (1) การมารับ บริก าร
สร้ างเสริมภูมิค้ ุม กันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้ นฐานสาหรับเด็ก อายุต่ า
กว่ า 5 ปี ครบตามช่ ว งอายุ (2) การมารั บ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม
ภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ไม่
ครบตามช่วงอายุ และเด็กที่ไม่เคยรับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กัน
เครื่อ งมือ ที่ใช้ ในการศึก ษา คื อ แบบสัม ภาษณ์ ประกอบไป
ด้ วย 5 ส่วนดังนี้ (1) ข้ อมูลทั่วไป (2) ความเชื่อ วัฒนธรรมของ
การฉีดวัคซีนของชาวม้ ง (3) ความรู้เกี่ยวกับ การรับบริการสร้ าง
เสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กอายุต่ ากว่ า 5
ปี (4) ความกังวลและประสบการณ์ ของผู้ให้ ข้อ มู ลเกี่ยวกับ การ
ได้ รับวัคซีน (5) ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย (6) ความพึงพอใจ
ของการให้ บริ ก ารวั ค ซี น ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละแบบคั ด ลอกข้ อ มู ล
แบบสัมภาษณ์ถูกนาไปตรวจสอบคุณ ภาพโดยการทดสอบความ
ตรง (ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน) และความเที่ยง ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาคของความรู้แ ละความพึ ง พอใจ คื อ 0.76 และ 0.74
ตามลาดับ ซึ่งตัวผู้วิจัยจะเป็ นผู้เก็บข้ อมู ลด้ วยตนเอง เดินทางเก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่บ้านของกลุ่มตัวอย่ างที่ได้ ทาการสุ่มไว้ และแบบ
คัดลอกข้ อมูลใช้ คัดลอกข้ อมูลประวัติการมารับวัคซีนและประวัติ
การตั้ ง ครรภ์ จ ากเวชระเบี ย นจากฐานข้ อ มู ล Hosxp PCU และ
ระหว่างการเก็บข้ อมูลผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่เข้ าใจข้ อคาถามจะมี
ล่ามค่ อยช่ วยแปลข้ อคาถามภาษาไทยเป็ นภาษาม้ ง จานวน 1 คน
เป็ นชาวม้ งที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ดี วิเคราะห์ความสัมพันธ์
อย่ างหยาบ (Crude analysis) ด้ วยสถิติ วิเคราะห์ถดถอยลอจีสติ
คอย่างง่าย (Simple logistic regression analysis) โดยถ้ าพบว่าค่า
p-value น้ อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดคือ 0.25 จะพิจารณานา
ตัวแปรนั้นเข้ าในการวิเคราะห์ถดถอยลอจีสติคเชิงพหุ (Multiple
logistic regression analysis) ซึ่ งใช้ วิ ธี ข จั ด อ อ ก ที ล ะตั ว แป ร
(Backward elimination) ต่อไป การศึกษาครั้งนี้ได้ ผ่านการรับรอง
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เลขที่ HE592281 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ 3 เมษายน พ.ศ.2560

ผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
ความเชื่ อ เรื่ อ งสาเหตุ ก ารเจ็บ ป่ วย จากการสัม ภาษณ์ แ บบ
เจาะลึ ก ผู้ ป กครองชาวม้ ง พบว่ า ความเชื่ อ เนื่ อ งจากสาเหตุ ก าร
เจ็บป่ วยของผู้ปกครองชาวม้ ง สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ
ความเจ็ บ ป่ วยที่ มี ส าเหตุ ก ารเกิ ด โรคมาจากสิ่ ง ที่ น อกเหนื อ
ธรรมชาติ และความเจ็ บ ป่ วยที่ มี ส าเหตุ ก ารเกิ ด โรคมาจาก
ธรรมชาติ
1) ความเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคมาจากสิ่งที่นอกเหนือ
ธรรมชาติ ผู้ปกครองชาวม้ งนั้นมีความเชื่อในเรื่องภูตผี และนับถือ
วิญญาณต่าง ๆ เชื่อว่าวิญญาณนั้นอยู่รอบตัวพวกเขา จะคอยส่งผล
ดีและผลร้ ายกับพวกเขา โดยเฉพาะวิญ ญาณของบรรพบุรุษ มีส่งิ
ศักดิ์สทิ ธิ์สงิ สถิตอยู่ ตามต้ นไม้ ป่ าเขา แม่นา้ ลาธาร บ้ านเรือน ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้สามารถดลบันดาลให้ เกิดสิ่งที่ดีและไม่ ดีต่อการดารงชีวิต
รวมทั้งการเกิดอาการเจ็บป่ วย เช่น
“ถ้ าเราไปทาไร่ มันก็ป่วยเป็ นปกติเนาะ แต่ถ้าเราไม่ได้ ไป
ทา เราอยู่บ้านอย่ างเดียว คนม้ งก็บอกว่ าถูกผีหลอก หรือผีเข้ าสิง
เราต้ องไปแก้ ผี โดยการนากระดาษเงินกระดาษทองไปเผา ลงสีดา
และเรียกขวัญ”
“ไม่ไปดูแลหลุมศพบรรพบุรุษ หรือเดินข้ ามหลุมศพ ก็ทา
ให้ ผไี ม่พอใจ เราก็จะต้ องแก้ ผี หรือทาพิธแี ก้ ”
2) ความเจ็ บ ป่ วยที่มี ส าเหตุ ก ารเกิ ด โรคมาจากธรรมชาติ
ผู้ปกครองชาวม้ งเชื่อว่ าความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากเหตุของ
ความไม่สมดุลของ ร่างกาย สิ่งแวดล้ อม และสิ่งที่ทาให้ เกิดโรค แต่
ยังมี บางรายที่มีค วามเชื่ อ ในเรื่อ งการเจ็บป่ วยว่ าเกิดจากโรคตาม
ธรรมชาติแต่ กม็ ิได้ ลบหลู่ส่งิ ที่นอกเหนือธรรมชาติยังมีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวม้ งอยู่ เช่น
“ถ้ าเราจับสิ่งที่สกปรกหน่ อยแล้ วเราไม่ ล้างมือ เราไปกิน
ข้ าวจับอาหารกินก็จะให้ เราป่ วยท้องร่วงได้ ”
“อาการเจ็บป่ วยเกิดจากสภาพอากาศที่เย็น เวลาไปทาไร่”
นอกจากนั้นยังพบว่า บางรายที่มีความเชื่อว่าการเจ็บป่ วย
นั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่เขาก็มิได้ ลบหลู่ เช่น
“อยู่ ๆ ก็เกิดอาการเจ็บป่ วยนั้นเกิดขึ้นเอง รักษาอาการ
เจ็บโดยการไปหาหมอ ถ้ าไม่หายก็ค่อยทาผี (อั๊วเน้ ง)”
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“เกิดจากตากลมตากแดด เลยทาให้ ป่ วย บางคนสภาพ
ร่ า งกายอาจป รั บ สภาพ ไม่ ทั น รั ก ษาโด ยการไป หาหม อที่
โรงพยาบาล ถ้ าไม่หายก็ทาพิธีลงสีดาหรือเรียกขวัญ สุดท้ ายถ้ าไม่
หายก็ต้องไปหาหมอ”
ความเชื่อเกี่ยวกับวัคซีนของชาวม้ งจะเชื่อว่ าการฉีดวัคซีน
นั้นไม่ถือว่าเป็ นการกระทาที่ขัดต่ อความเชื่อของชาวม้ ง ซึ่งการพา
บุตรหลานมารับวัคซีน ส่วนใหญ่ จะเป็ นผู้ปกครองที่มีสถานะเป็ น
บิดาหรือมารดา ไม่จาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาตจากใคร ผู้ปกครองจะ
เป็ นผู้ท่ตี ัดสินใจพาบุตรหลานมาฉีดเอง เช่น
“วั ค ซีนบางตั ว ก็อ าจจะมี อ าการ (ตั ว ร้ อ น เจ็บ บริเวณที่
ฉีด) บางคนก็แพ้ แต่มีน้อย ส่วนมากไม่มี ช่ วงแรกตัวร้ อน แต่พอ
ได้ รับยาอาการก็จะหายไป ส่วนมากจะเป็ นคนรุ่นเก่ าที่จะบอกว่ า
การฉีดวัคซีนนั้นขัดต่อความเชื่อของชาวม้ ง”
การศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองชาวม้ ง จานวน 115 คน ส่วนใหญ่ เป็ น
มารดา จ านวน 94 คน (ร้ อ ยละ 81.7) มี อ ายุ เฉลี่ ย 26.5 ปี
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.2) สาเร็จการศึกษาต่ากว่าหรือ
เท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มากที่สุด จานวน 93 คน (ร้ อยละ
80.9) มี ร ายได้ ข องผู้ ป กครองต่ อ เดื อ น มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ
5,000 บาท จ านวน 86 คน (ร้ อ ยละ 65.1) ประกอบอาชี พ
เกษตรกร จานวน 93 คน (ร้ อยละ 80.9) ส่วนใหญ่ มีความเชื่ อ
เรื่องการเจ็บ ป่ วยว่ ามี สาเหตุม าจากการเกิดโรคมาจากธรรมชาติ
(แต่มิได้ ลบหลู่ส่งิ ที่นอกเหนือธรรมชาติ) จานวน 59 คน (ร้ อยละ
51.3) และพาบุตรหลานมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วย

วัคซีนขั้นพื้นฐานนั้นมาครบตามช่วงอายุเป็ น จานวน 78 คน (ร้ อย
ละ 67.8) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ตัวแปรที่
ใช้ ในการสร้ างตัวแบบมีท้งั หมด 17 ตัวแปร ได้ แก่ (1) ความเชื่อ
เรื่องการเจ็บ ป่ วย (2) อายุผ้ ูปกครอง (3) ระดั บการศึกษา (4)
การดูแลครรภ์ก่อนคลอด (5) รายได้ ของผู้ปกครองต่อเดือน (6)
อาชีพหลักผู้ปกครอง (7) ศาสนา (8) ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารกับ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการวัคซีน (9) สมาชิกในครอบครัว (10) การ
ฉี ดวั ค ซีน เข้ า สู่ร่างกายถือ ว่ า เป็ นการขั ด ต่ อ ความเชื่ อ ของชาวม้ ง
(11) การรับ วั ค ซีน ขั ด ต่ อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องชาวม้ ง
(12) การที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนนั้นจะต้ องได้ ความยินยอม
จากหั วหน้ าครอบครัว (13) ความรู้เกี่ยวกับ การรับ บริการสร้ าง
เสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กอายุต่ ากว่ า 5
ปี (14) ความกังวลในความปลอดภัยของบุ ตรหลานหลังการรับ
วั ค ซี น (15) ไว้ ว างใจในการให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ของเจ้ า หน้ า ที่
(16) อาการผิดปกติหลังได้ รับวัค ซีน และ(17) ความพึ งพอใจ
ของการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องและการวิเคราะห์คราวละปัจจัย พบว่า มี 7 ตัวแปร ได้ แก่
(1) ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย (2) อายุผ้ ูปกครอง (3) การฝาก
ครรภ์ก่ อ นคลอด (4) ศาสนา (5) ภาษาที่ใช้ ในการสื่อ สารกั บ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการวัคซีน (6) การที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีน
นั้นจะต้ องได้ ความยินยอมจากหัวหน้ าครอบครัว และ(7) ความรู้
เกี่ ย วกั บ การรั บ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม ภู มิ ค้ ุ มกั น โรคด้ วยวั ค ซี น ขั้ น
พื้นฐานสาหรับเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มีผลการวิเคราะห์อย่างหยาบ
ค่า p – value < 0.25 ผลการศึกษาดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานครบตามช่วงอายุ โดย
ไม่คานึงถึงผลกระทบจากตัวแปรอื่น
การมารับบริการสร้าง
จานวน
Crude
เสริมภูมิคมุ ้ กันโรคด้วย
ปั จจัย
(คน)
Odds
95% CI
p-value
วัคซี นขั้นพื้ นฐานครบ
n=115
ratio
ตามช่วงอายุ
จานวน(คน) ร้อยละ
ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย
<0.001
การเกิดโรคมาจากสิ่งที่นอกเหนือ
56
26
46.4
1
ธรรมชาติ
การเกิดโรคมาจากธรรมชาติ (แต่มิได้ ลบ
59
52
88.1
8.6
3.3 - 22.1
หลู่ส่งิ ที่นอกเหนือธรรมชาติ)
อายุผ้ ปู กครอง
0.009
น้ อยกว่า 20 ปี
21
9
42.9
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
94
69
73.4
3.7
1.4 – 9.8
ระดับการศึกษา
0.337
ต่ากว่าหรือเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
93
65
69.9
1
สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
22
13
59.1
0.6
0.2 – 1.6
การฝากครรภ์ก่อนคลอด
<0.001
น้ อยกว่า 5 ครั้ง
60
30
50.0
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง
55
48
87.3
6.8
2.7 - 17.6
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัย

รายได้ ของผู้ปกครองต่อเดือน
น้ อยกว่า 5,000 บาท
มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
อาชีพหลักผู้ปกครอง
เกษตรกร
อื่น ๆ (ไม่ใช่เกษตรกร)
ศาสนา
คริสต์
พุทธ
ภาษาที่ใช้ ในการสื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการ
วัคซีน
ภาษาม้ ง
ภาษาไทย
สมาชิกในครอบครัว
มากกว่า 4 คน
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 4 คน
การฉีดวัคซีนเข้ าสู่ร่างกายถือว่าเป็ นการขัดต่อ
ความเชื่อของชาวม้ ง
ใช่
ไม่ใช่
การรับวัคซีนขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวม้ ง
ใช่
ไม่ใช่
การที่จะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนนั้นจะต้ องได้
ความยินยอมจากหัวหน้ าครอบครัว
ใช่
ไม่ใช่
ความรู้เกี่ยวกับการรับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กัน
โรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 5
ปี
ความรู้ระดับต่า
ความรู้ระดับกลางและสูง
ความกังวลในความปลอดภัยของบุตรหลานหลัง
การรับวัคซีน
ใช่
ไม่ใช่

จานวน
(คน)
n=115

การมารับบริการสร้าง
เสริมภูมิคมุ ้ กันโรคด้วย
วัคซีนขั้นพื้ นฐานครบ
ตามช่วงอายุ
จานวน(คน) ร้อยละ

Crude
Odds
ratio

95% CI

p-value

0.276
29
86

22
56

75.9
65.1

1
0.6

0.2 - 1.5
0.580

93
22

62
16

66.7
72.7

1
1.3

0.5 – 3.7
0.086

13
102

6
72

46.2
70.6

1
2.8

0.9 - 9.0
0.054

17
98

8
70

47.1
71.4

1
2.8

1.0 – 8.0
0.304

76
39

54
24

69.2
61.5

1
0.7

0.3 – 1.5
0.883

27
88

18
60

66.7
68.2

1
1.1

0.4 – 2.7
0.278

8
107

4
74

50.0
69.2

1
2.2

0.5 – 9.5
0.004

46
69

24
54

52.2
78.3

1
3.3

1.5 – 7.4
<0.001

47
68

23
55

48.9
80.9

1
4.4

1.9 – 10.1
0.571

64
51

42
36

65.6
70.6

1
1.3

0.6 – 2.8
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปั จจัย

ไว้ วางใจในการให้ บริการฉีดวัคซีนของเจ้ าหน้ าที่
ไม่ใช่
ใช่
อาการผิดปกติหลังได้ รับวัคซีน
ใช่
ไม่ใช่
ความพึงพอใจของการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่
ความพอใจระดับปานกลาง น้ อยและน้ อย
ที่สดุ (คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าหรือเท่ากับ 4.20
คะแนน)
ความพอใจระดับมากที่สดุ และมาก
(คะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.20 คะแนน)

จานวน
(คน)
n=115

การมารับบริการสร้าง
เสริมภูมิคมุ ้ กันโรคด้วย
วัคซีนขั้นพื้ นฐานครบ
ตามช่วงอายุ
จานวน(คน) ร้อยละ

Crude
Odds
ratio

95% CI

p-value

0.371
14
101

8
70

57.1
69.3

1
1.7

0.5 – 5.3
0.430

40
75

29
49

72.5
65.3

1
0.7

0.3– 1.7
0.822

48

32

66.7

1

67

46

68.7

1.1

สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการ
มารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานครบตาม
ช่ วงอายุโดยคานึงผลกระทบจากตัวแปรอื่น พบว่ า (1) ความเชื่อ
เรื่อ งการเจ็บ ป่ วย (2) อายุ ผ้ ูปกครอง (3) การดู แลครรภ์ก่ อ น
คลอด (4) ศาสนา และ (5) การฉีดวัคซีนเข้ าสู่ร่างกายถือว่าเป็ น

0.5 – 2.4

การขั ด ต่ อ ความเชื่ อ ของชาวม้ ง มี ค วามสัม พั น ธ์กั บ การมารั บ
บริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานครบตามช่ วง
อายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ผลการศึกษาดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการมารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานครบตามช่ วงอายุโดย
ควบคุมผลกระทบจากตัวแปรอื่น ๆ
ปั จจัย
Adjusted odds ratio
95% CI
p-value
ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย
<0.001
่
การเกิดโรคมาจากสิ่งทีนอกเหนือธรรมชาติ
1
การเกิดโรคมาจากธรรมชาติ (แต่มิได้ ลบหลู่ส่งิ ที่นอกเหนือธรรมชาติ)
5.9
1.9 – 18.1
อายุผ้ ปู กครอง
0.006
น้ อยกว่า 20 ปี
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
5.5
1.6 – 19.6
การฝากครรภ์ก่อนคลอด
0.013
น้ อยกว่า 5 ครั้ง
1
มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้ง
3.9
1.3 – 11.8
ศาสนา
0.036
คริสต์
1
พุทธ
5.3
1.1 – 27.0
การฉีดวัคซีนเข้ าสู่ร่างกายถือว่าเป็ นการขัดต่อความเชื่อของชาวม้ ง
0.009
ใช่
1
ไม่ใช่
3.8
1.3 – 10.5

152

Naresuan University Journal: Science and Technology 2018; (26)2

อภิปรายผลการศึกษา
จากการด าเนิ น การศึ ก ษาลั ก ษณะของความเชื่ อ เรื่ อ งการ
เจ็บป่ วยของชาวม้ งโดยการสัม ภาษณ์ จากอาสาสมัครผู้ปกครอง
ของเด็กชาวม้ งอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกัน
โรคด้ วยวั ค ซี น ครบต าม ช่ วงอายุ แ ละไม่ ครบ ตาม ช่ วงอายุ
ผู้ใหญ่ บ้านที่เป็ นชาวม้ งในพื้นที่หมู่บ้านทับเบิก บ้ านทับเบิกใหม่
และบ้ า นดอยน้ า เพี ย งดิ น ผู้ น าแซ่ และเจ้ า หน้ า ที่ส าธารณสุ ข
ผู้รับผิดชอบงานสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีน โดยสามารถ
แบ่งลักษณะความเชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ความ
เชื่อเรื่องการเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคมาจากธรรมชาติ และ
ความเชื่ อ เรื่ อ งการเจ็บ ป่ วยที่ มี ส าเหตุ ก ารเกิ ด โรคมาจากสิ่ ง ที่
นอกเหนือธรรมชาติ
ความเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคมาจากธรรมชาติ ชาวม้ ง
เชื่อว่าความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากเหตุของความไม่ สมดุล
ของ ร่างกาย สิ่งแวดล้ อม และสิ่งที่ทาให้ เกิดโรค ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า ผู้ ป กครอง จ านวน 59 คน (ร้ อ ยละ
51.3) เชื่อว่าความเชื่อความเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุการเกิดโรคมาจาก
ธรรมชาติ (การเจ็บป่ วยมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของร่า งกาย
สิ่งแวดล้ อม และสิ่งที่ทาให้ เกิดโรค) แต่ มิได้ ลบหลู่ส่งิ ที่นอกเหนือ
ธรรมชาติ โดยในกลุ่มความเชื่อดังกล่าวพาบุตรหลานมารับบริการ
สร้ างเสริม ภูมิ ค้ ุม กันโรคด้ วยวั คซีน ขั้นพื้ นฐานครบตามช่ ว งอายุ
ร้ อยละ 88.1
ความเจ็บ ป่ วยที่มี ส าเหตุ ก ารเกิด โรคมาจากสิ่งที่น อกเหนื อ
ธรรมชาติ ชาวม้ งนั้นมีความเชื่อในเรื่องภูตผี และนับถือวิญญาณ
ต่ าง ๆ เชื่อว่าวิญ ญาณนั้นอยู่รอบตัวพวกเขา จะคอยส่งผลดีและ
ผลร้ ายกับพวกเขา โดยเฉพาะวิญญาณของบรรพบุรษุ สอดคล้ องกับ
ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ พ บว่ า ผู้ ป กครองชาวม้ ง จ านวน 56 คน
(ร้ อยละ 48.7) ส่วนใหญ่เชื่อว่าความเจ็บป่ วยมีสาเหตุการเกิดโรค
มาจากสิ่งนอกเหนื อ ธรรมชาติ ได้ แ ก่ การผิด ผี (ผีโกรธหรือ ไม่
พอใจอันเนื่องมาจากการกระทาของชาวม้ ง) และ/หรือ ผีบ รรพ
บุรุษไม่ มีความสุข โดยในกลุ่มความเชื่อดังกล่ าวพาบุตรหลานมา
รับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้ นฐานครบตาม
ช่วงอายุ ร้ อยละ 46.4
ความสัมพั นธ์ระหว่ างความเชื่อเรื่องการเจ็บ ป่ วยของชาวม้ ง
และการพาบุตรหลานที่มารับบริการสร้ างเสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วย
วัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ตัวแปรอิสระหลัก ได้ แก่
ความเชื่ อ เรื่อ งการเจ็บ ป่ วยมี ส าเหตุ ม าจากการเกิ ด โรคมาจาก
ธรรมชาติมีความสัมพั นธ์กับ การพาบุ ตรหลานมารับ บริการสร้ าง
เสริมภูมิค้ ุมกันโรคด้ วยวัคซีนขั้น พื้ นฐานในเด็กอายุ ต่ ากว่ า 5 ปี
ครบตามช่ วงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อควบคุมผลกระทบ
จากตัวแปรอื่น ๆ (ORajusted=5.9, 95% CI 1.9 ถึง 18.1) ทั้งนี้ไม่
พบการศึกษาอื่นที่ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องการ
เจ็บป่ วยของชาวม้ งและการพาบุตรหลานที่มารับบริการสร้ างเสริม
ภูมิค้ มุ กันโรคด้ วยวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี

การศึกษานี้มีจุดเด่น คือ การศึกษาแบบผสมผสาน โดยศึกษา
ทั้ งเชิ งคุ ณ ภาพแบบปรากฏการณ์ วิ ท ยาและการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณใช้ การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง และเก็บข้ อมูล
จากหลายแหล่ ง โดยข้ อ มู ลเชิ งคุ ณ ภาพใช้ วิธีก ารสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก กับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ เพื่อให้ ได้ ภาพหรือลักษณะความ
เชื่อเรื่องการเจ็บป่ วย และ ข้ อมูลเชิงปริมาณใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการ
คัดลอกจากฐานข้ อมูล Hosxp PCU และการสัมภาษณ์พร้ อมมีล่าม
ช่ ว ยแปลข้ อ คาถามเป็ นภาษาม้ งกรณี ผ้ ู ถู ก สัมภาษณ์ ไม่ เข้ าใจข้ อ
คาถาม
ข้ อ จ ากัดของการศึก ษานี้ คือ ตั วแปรอิสระหลัก (ความเชื่ อ
เรื่องการเจ็บป่ วย) อาจเป็ นตัวแปรที่อ่อนไหวและอาจต้ องการการ
วัดตัวแปรที่นอกเหนือจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ปั จจั ยความเชื่อเรื่องการเจ็บ ป่ วย มี ความสัม พั นธ์ต่อการพา
บุ ต รหลานมารับ บริ ก ารสร้ า งเสริ ม ภูมิ ค้ ุ ม กั น โรคด้ ว ยวั ค ซี น ขั้ น
พื้นฐานในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี สามารถแบ่งลักษณะความเชื่อเรื่อง
การเจ็บ ป่ วยของผู้ป กครองชาวม้ งออกเป็ น 2 กลุ่ม หลัก ๆ คื อ
ความเจ็บ ป่ วยที่มี สาเหตุก ารเกิด โรคมาจากธรรมชาติ (ความไม่
สมดุ ล ของ ร่ า งกาย สิ่งแวดล้ อ ม และสิ่งที่ท าให้ เกิ ด โรค) และ
สาเหตุการเกิดโรคมาจากสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาติ มีความเชื่อใน
เรื่องภูตผี และวิญญาณต่ าง ๆ จะคอยส่งผลดีและผลร้ าย รวมทั้ง
การเกิด อาการเจ็บ ป่ วยต่ า งๆ อย่ างไรก็ตามการดาเนิ นงานเพื่ อ
แก้ ไขปั ญ หาดังกล่ าว เจ้ าหน้ าที่ท่ เี กี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญกับ
คนในกลุ่มนี้และเร่ งสร้ างความเข้ าในเรื่องของความเชื่อเรื่องการ
เจ็บป่ วยให้ ชาวม้ งเกิดความเข้ าใจในกลไกและกระบวนการของการ
เกิด โรค เพื่ อ ให้ อัต ราการเข้ า รับ บริก ารมากขึ้ น น าไปสู่สุข ภาพ
อนามัยที่ดีของเด็ก
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