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บทคัดยอ 

  
 จุดประสงคของการศึกษานี้คือ เพ่ือประเมินทัศนคติตอรังสี รวมท้ังความรูเก่ียวกับโรคธัยรอยดเปนพิษและการ
รักษาดวยไอโอดีนรังสีในผูปวยธัยรอยดเปนพิษ ศึกษาผูปวยธัยรอยดเปนพิษ 187 รายท่ีถูกสงมารับการรักษาดวย
ไอโอดีนรังสีที่สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ผูปวยจะไดรับเอกสาร
คําแนะนําและฟงคําอธิบายเกี่ยวกับการรักษาดวยไอโอดีนรังสี โดยผูปวยจะตองตอบคําถาม 15 ขอทั้งกอนและหลังไดรับ
คําแนะนํา คําถาม 5 ขอแรกจะถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูปวย สวนคําถามท่ีเหลือจะถามเกี่ยวกับโรคธัยรอยดเปนพิษและ
การรักษาดวยไอโอดีนรังสี ในการวิเคราะหขอมูลนั้นตอนแรกจะคํานวณหาปริมาณรอยละของคําตอบท่ีตอบไดถูกตอง
จากคําถามทุกขอเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการไดรับคําแนะนํา ตอจากนั้นจะแบงผูปวยเปน 2 กลุมตามระดับการ
ศึกษาคือเปนกลุมการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และกลุมการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา วิเคราะหทัศนคติและความ
เขาใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาดวยไอโอดีนรังสีในผูปวยทั้ง 2 กลุม โดยมีเกณฑวาถาผูปวยตอบไดคะแนนรวมเฉล่ียมาก
กวารอยละ 80 ถือวาผูปวยมีทัศนคติท่ีดีหรือมีความเขาใจเก่ียวกับการรักษาดวยรังสีด ีจากการศึกษาพบวารอยละของคํา
ตอบที่ตอบไดถูกตองหลังไดรับเอกสารและคําแนะนําเพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 24.6 ภายหลังไดรับคําแนะนําผูปวยกลุมท่ีมีการ
ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีตอรังสีเพ่ิมจากรอยละ 81.6 เปนรอยละ 98.6 และมีความเขาใจเกี่ยวกับการ
รักษาดวยไอโอดีนรังสีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 92.2 เปนรอยละ 100 สวนกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาจะมี
ทัศนคติที่ดีตอรังสีเพิ่มจากรอยละ 87 เปนรอยละ 97.8 และมีความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการรักษาดวยไอโอดีนรังสีคิด
เปนรอยละ 100 ท้ังกอนและหลังใหความรู จึงอาจกลาวไดวาการใหคําแนะนําและเอกสารแนะนํานี้ชวยทําใหผูปวยมีทัศ
นคติและความรูเกี่ยวกับรังสีดีข้ึน 
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Abstract 

 
The purpose of this study is to survey the attitude and knowledge of radiation and radioiodine 

treatment in hyperthyroid patients. One-hundred-eighty-seven hyperthyroid patients who were sent for 
radioactive iodine treatment at Division of Nuclear Medicine, Department of Radiology, Faculty of Medicine 
Siriraj Hospital were requested to fill the questionaires before and after receiving the information about 
radioiodine treatment. The questionaires consisted of 15 questions of which the first five were about the attitude 
to radiation and radioiodine treatment. The rest was about an information on hyperthyroidism and radioiodine 
treatment. For data analysis, firstly the percentage of correct answer of each question was calculated and 
compared between pre- and post-test. Secondly all patients were categorized into 2 groups according to their 
education: upto high school, and undergraduate or higher. The attitude and the understanding about 
radioiodine treatment were analyzed in each group. If the average percentage was greater than 80, patients 
has positive attitude or good understanding. The results showed that post-test gives higher percentages of 
correct answers for all questions with an average of 24.6% improvement. For upto high school group, the 
attitude improved from 81.6% to 98.6% and the understanding about radioiodine treatment improved from 
92.2% to 100%. Similarly, for the undergraduate or higher group, the attitude improved from 87% to 97.8% and 
the understanding about radioiodine treatment was 100% for both pre- and post-intervention. It may be 
concluded that our education intervention is informative and improves the patients’ attitude and understanding 
about radiation. 
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บทนํา 
 
 ในปจจุบันไดมีการนํารังสีมาใชประโยชนหลายดาน เชน ทางดานการอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และทาง
การแพทย เปนตน นับจากการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีจากโคบอลต-60 ท่ีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 
2543(1) มีผลทําใหประชาชนรับรูถึงอันตรายจากรังสี และบางรายอาจเกิดความหวาดกลัวตอรังสี ดังนั้นเมื่อมีการนํารัง
สีมาใชรักษาโรคในทางการแพทย จึงจําเปนตองใหความรูแกผูปวยเพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการรักษาดวยรังสีจน
สามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะในการรักษาโดยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียรนี้ จะตองมีการบริหารสารเภสัช
รังสีเขาไปในรางกายของผูปวย ทําใหมีรังสีอยูภายในรางกายผูปวย และปริมาณรังสีนี้จะคงอยูในรางกายผูปวยนานมาก
นอยเทาใด ขึ้นกับปริมาณความแรงรังสีที่ผูปวยไดรับ ระยะเวลาการสลายตัวของรังสี และระยะเวลาท่ีสารเภสัชรังสีคงคาง
อยูในรางกาย ดังนั้นผูปวยจึงควรมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท้ังกอนการรักษา ในระหวางการรักษาและภายหลัง
การรักษา รวมท้ังมีความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอันตรายจากรังสีตอบุคคลอื่นๆรวมท้ังตอสภาพแวดลอม 
 ในการรักษาธัยรอยดเปนพิษนั้นมักเริ่มการรักษาดวยยาตานฤทธ์ิธัยรอยด ซึ่งมักจะเห็นผลการรักษาไดคอนขาง
เร็ว แตผูปวยจะตองรับประทานยาติดตอกันเปนเวลาประมาณหนึ่งปครึ่งถึงสองป สวนการรักษาดวยไอโอดีน-131 แมวา
จะไดผลชากวาแตก็มีขอดีหลายประการ เชน ราคาไมแพง มีความปลอดภัย สามารถบริหารใหแกผูปวยไดแมกระทั่งใน
รายที่มีประวัติแพอาหารทะเล วิธีการบริหารใหผูปวยทําไดสะดวกโดยการกิน เมื่อเขาสูรางกายแลวไอโอดีน-131 จะเขา
ไปสะสมในตอมธัยรอยดไดอยางรวดเร็ว(2) สาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดนํา
ไอโอดีน-131 มาใชรักษาผูปวยธัยรอยดเปนพิษ และมะเร็งธัยรอยดมานานกวา 40 ป(3) จุดประสงคของการศึกษานี้เพ่ือ
ประเมินทัศนคติรวมทั้งระดับความรูความเขาใจของผูปวยในการมารับการรักษาดวยไอโอดีนรังสีในโรคธัยรอยดเปนพิษ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 
 เก็บขอมูลผูปวยธัยรอยดเปนพิษที่มารับการรักษาดวยไอโอดีน-131 ท่ีสาขาวิชาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตั้งแตเดือนกันยายน 2544 ถึงเดือนกันยายน 2545 รวมผูปวยทั้งหมด 187 
ราย มีชวงอายุ 14-81 ป อายุเฉล่ีย 40 ป เปนผูปวยเพศหญิง 144 ราย เพศชาย 43 ราย 
 แบบสอบถามท่ีนํามาถามผูปวยมีคําถามท้ังหมด 15 ขอ โดยคําถามขอที่ 1-5 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู
ปวยตอรังสีและการรักษาดวยรังสี สวนขอท่ี 6-15 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคธัยรอยดเปนพิษ วิธีการรักษาดวย
รังสีและการปฏิบัติตัวภายหลังไดรับการรักษาดวยไอโอดีน-131 ในขั้นตอนแรกจะใหผูปวยตอบแบบสอบถามกอน ตอมา
ผูปวยจะไดรับเอกสารคําแนะนําและรับฟงคําอธิบายจากเจาหนาที ่สุดทายจึงตอบแบบสอบถามเดิมอีกครั้งเพ่ือประเมิน
ความเขาใจ หากยังมีขอใดที่ผูปวยเขาใจไมถูกตอง เจาหนาที่จะอธิบายขอนั้นซ้ําอีกครั้ง 

การวิเคราะหขอมูล 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเก่ียวกับทัศนคติตอรังสีและการรักษาดวยรังสี รวมท้ังความรูเรื่องโรคธัยรอยดเปนพิษ การ

รักษาและการปฏิบัติตัวภายหลังไดรับการรักษาดวยไอโอดีน-131 โดยคํานวณรอยละของจํานวนผูปวยท่ีตอบไดถูกตอง
ในแบบสอบถามแตละขอ และเปรียบเทียบความถูกตองของคําตอบกอนและหลังไดรับเอกสารคําแนะนําและการอธิบาย
จากเจาหนาท่ี หาคาเฉล่ียของคารอยละที่เพ่ิมข้ึนหลังไดรับเอกสารคําแนะนําและการอธิบายจากเจาหนาที่  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวกับระดับการศึกษา โดย
แบงผูปวยเปน 2 กลุมตามระดับการศึกษาคือ กลุมท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และกลุมท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา ประเมินแบบสอบถามท้ังกอนและหลังผูปวยไดรับคําแนะนําดังนี้ 

1. วิเคราะหเก่ียวกับทัศนคติของผูปวยตอรังสีจากการรวมคะแนนของคําตอบขอ 1-5 และตัดสินวาผูปวยมีทัศ
นคติที่ดีตอรังสี ถาผูปวยตอบไดคะแนนรวมเฉล่ียมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป 



2. วิเคราะหเก่ียวกับความรูเรื่องโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการปฏิบัติตัวภายหลังรักษาดวยรังสี จะถือ
วาผูปวยมีความรูดีถาตอบคําถามขอ 6-15 ไดคะแนนรวมเฉล่ียมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป 

หาคารอยละของผูท่ีมีทัศนคติดีตอรังสีและมีความรูดีท้ังกอนและหลังใหความรูในผูปวยทั้งสองกลุม 
 

ผลการวิจัย 
 
คําตอบเกี่ยวกับทัศนคติตอรังสีและการรักษาดวยรังสี 
 ทัศนคติตอรังสี พบวาผูปวยรอยละ 64.7 คิดวารังสีมีประโยชนหากนํามาใชอยางถูกตอง รอยละ 30 ยอมรับวา
ไมมีความรู และรอยละ 5.3 เชื่อวารังสีมีอันตรายตอมนุษยเสมอ ภายหลังไดรับความรูจากสาขาฯ ผูปวยรอยละ 95.4 เขา
ใจวารังสีมีประโยชนหากนํามาใชอยางถูกตอง 
 เกี่ยวกับความสมัครใจในการมารับการรักษาดวยรังสีพบวา รอยละ 87.2 มารับการรักษาดวยความสมัครใจ รอย
ละ 11.8 ไมแนใจวาควรจะรักษาดวยรังสีดีหรือไม และไมเต็มใจรับการรักษาดวยรังสีรอยละ 1 ในที่สุดผูปวยรอยละ 97.9 
ยินยอมรับการรักษาดวยความเต็มใจภายหลังไดรับความรูจากสาขาฯ 
 ในแงเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการนํารังสีมาใชรักษาโรค พบวารอยละ 75.9 คิดวาแพทยและเจาหนาท่ีมี
ความปลอดภัยในการใชรังสี และรอยละ 22 ไมมีความรูวาผูใชจะปลอดภัยหรือไม สวนความปลอดภัยของตัวผูปวยเอง
นั้นรอยละ 63.6 มั่นใจวาตนเองจะไดรับประโยชนจากการรักษามากกวาจะเกิดโทษ ในขณะท่ีรอยละ 32.6 กลัวปานกลาง
วาตนเองอาจไดรับอันตรายจากการรักษา และรอยละ 3.8 กลัวมากวาจะเกิดอันตรายจากรังสี สวนอันตรายตอบุคคลขาง
เคียงรอยละ 58.3 ยอมรับวาไมทราบวาจะเกิดอันตรายหรือไม ในขณะท่ีรอยละ 31.6 คิดวามีอันตรายนอยตอบุคคลขาง
เคียง และรอยละ 10.1 คิดวาจะมีอันตรายตอบุคคลขางเคียงมาก ภายหลังไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ ผูปวยรอยละ 
98.4 แนใจวาเจาหนาท่ีสามารถใชรังสีไดอยางปลอดภัย รอยละ 92.5 มีความมั่นใจวาตนเองจะไดรับประโยชนจากการ
รักษามากกวาจะเกิดโทษ และรอยละ 88.2 เขาใจวารังสีที่ตนเองไดรับจะมีอันตรายนอยตอบุคคลขางเคียง 
 คาเฉล่ียเปนรอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคําตอบที่ตอบไดถูกตองรวมทุกขอหลังไดรับเอกสารคําแนะนําและการอธิบาย
จากเจาหนาท่ีคือรอยละ 24.6 
คําตอบเก่ียวกับความรูเร่ืองโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการปฏิบัติตัวภายหลัง
ไดรับการรักษาดวยไอโอดีน-131 
 พบวาผูปวยมีความรูเกี่ยวกับโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการปฏิบัติตัวกอนใหความรูอยูในชวงรอยละ 
44.4-96.8 และผูปวยสามารถตอบไดถูกตองอยูในชวงรอยละ 88.8-99.5 ภายหลังไดรับคําแนะนํา 
 
ความสัมพันธระหวางทัศนคติและความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตัวกับระดับการศึกษา 
 ในการศึกษาทัศนคติตอรังสีของผูปวย 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาและระดับตํ่า
กวาปริญญาตรี พบวาผูปวยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีทัศนคติท่ีดีตอรังสีคิดเปนรอยละ 87 (ตารางท่ี 1) 
ซึ่งมีจํานวนใกลเคียงกับกลุมท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีท่ีมีทัศนคติดีตอรังสีคิดเปนรอยละ 81.6  

ในการวิเคราะหความรูของผูปวยเก่ียวกับโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการปฏิบัติตัวหลังรักษา รอยละ 
100 ของผูปวยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีความรูอยูในเกณฑดี สวนผูปวยท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีมีความรูดีคิดเปนรอยละ 92.2 

ภายหลังการใหความรูเก่ียวกับรังสีพบวารอยละ 97.8 ของผูปวยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีทัศ
นคติที่ดีตอรังสี ผูปวยท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีดีตอรังสีเพ่ิมเปนรอยละ 98.6 และผูปวยท้ังหมดท้ัง
สองกลุม (รอยละ 100) มีความรูเกี่ยวกับโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการปฏิบัติตัวภายหลังรักษาอยูในเกณฑดี 



 
 

บทวิจารณและสรุปผล 
 
 เปนท่ียอมรับกันมานานวา ผลการรักษาโรคจะดีมากนอยเพียงใดข้ึนกับความเขาใจและความรวมมือในการ
ปฏิบัติตัวของผูปวย ดังนั้นการทดสอบเกี่ยวกับทัศนคติและความรูของผูปวยกอนทําการรักษาจะทําใหผูรักษาทราบถึงทัศ
นคติของผูปวย มีโอกาสแกความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือน และใหความรูท่ีถูกตองแกผูปวย ทําใหมีโอกาสไดรับความรวมมือ
จากผูปวยดีข้ึน 

รังสีมีคุณอนันตแตก็อาจมีโทษรุนแรงไดถานํามาใชไมถูกตอง ความเขาใจท่ีถูกตองของผูปวยตอการรักษาดวย
รังสีจะทําใหผูปวยเกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพการรักษา รวมทั้งการปฏิบัติตัวที่ถูกตองจะเปนประโยชนตอการรักษา 
การใหความรูแกผูปวยแตละรายมักใชเวลาไมนาน แตจะชวยทําใหผูปวยไดรับขอมูลที่ถูกตอง ชวยลดความวิตกกังวล 
รวมท้ังความหวาดกลัวตอรังสีหรือการรักษาดวยรังสี โดยเฉพาะในผูปวยบางรายที่ไมมีความรูเก่ียวกับเรื่องนี้มากอน 
 จะเห็นไดวาผูปวยท้ังสองกลุมมีทัศนคติท่ีดีตอรังสีและมีความรูเกี่ยวกับโรคธัยรอยดเปนพิษและการรักษาดวย
รังสีในเกณฑดีตั้งแตในระยะแรก ซึ่งคอนขางแตกตางกับการศึกษาในผูปวยมะเร็งธัยรอยดท่ีพบวาผูปวยกลุมที่มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาจะคอนขางมีทัศนคติท่ีดีตอรังสี(4) อยางไรก็ตามภายหลังจากที่ผูปวยไดรับความรูจาก
เจาหนาที่ จํานวนของผูปวยทั้งสองกลุมท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอรังสี มีความรูดีเก่ียวกับโรคธัยรอยดเปนพิษ การรักษาและการ
ปฏิบัติตัวภายหลังรักษามีจํานวนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นขบวนการใหความรูแกผูปวยนี้นาจะมีประโยชนในการเตรียมความพรอม
ท้ังทางรางกายและจิตใจแกผูปวยกอนการรักษา 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอรังสีและความรูเรื่องการปฏิบัติตัวกับระดับการศึกษาของผูปวย 
 

กอนใหความรู หลังใหความรู ระดับการศึกษา 
ทัศนคติที่ดี มีความรู ทัศนคติที่ดี มีความรู 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
(15 ราย) 87% 100% 97.8% 100% 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
(36 ราย) 

81.6% 92.2% 98.6% 100% 

 


