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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปLนการศึกษาเชิงวิเคราะห<แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical 
study) มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 175 คน เก็บขDอมูลโดยการ
สัมภาษณ< วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDคGารDอยละ คGาเฉลี่ย และคGา Chi-square Test , Multiple Logistic 
Regression 

 ผลการศึกษา พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนเพศหญิง รDอยละ 51.81 มีอายุ 41-50 ปr 
รDอยละ 45.00 สถานภาพสมรสแตGงงานและ อยูGดDวยกัน รDอยละ 87.09 กลุGมตัวอยGางเคยกินปลาจาก
แหลGงนํ้าสาธารณะในชุมชน รDอยละ 97.80 เคยไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 
100.00 โดยสGวนใหญG ไดDรับ ขDอมูลขGาวสารจากเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข รDอยละ 80.80 และสGวนใหญG ไมG
มีญาติพ่ีนDองท่ี ป�วยดDวยโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 88.72 ความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับอยูGใน
ระดับ ปานกลาง รDอยละ 50.47 ทัศนคติเก่ียวกับการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับปานกลาง 
รDอยละ 42.85 พฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับสูง รDอยละ 68.57 และปpจจัยท่ีมี
ผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความ
เช่ือดDานสุขภาพ (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 11.38, p-value =0.022) พฤติกรรมการ
บริโภคปลาดิบ(OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) ดังน้ัน ควรมีการจัด
อบรมใหDความรูDแกGประชาชนเร่ืองอาการและการ ติดตGอของโรคพยาธิใบไมDตับ เพ่ือใหDประชาชนมี
ความรูD ความเขDาใจ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนําไปสูGการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับไดD
อยGางเหมาะสมตGอไป 
คําสําคญั : พฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
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Abstract 
This Cross-sectional analytical study was aimsed to investigate factor associatied with 

practices on the prevention for opisthorchiasis among people in Si Samran Sub-district, Khon 
Sawan District, Chaiyaphum Province. This study was designed as structured interview and sample 
of 175 persons . Data were analyzed using descriptive statistics including percentage, arithmetic 
mean, Chi-square Test , Multiple Logistic Regression 

The finding in this study presented 175 total sample size had female more than male as 
55.45%, aged 41-50 years 45.00 %, married 87.09 %. of the fish from publicwater sources in the 
community. Eat fish from public water sources in the community 97.80%. Ever get the 
information opisthorchiasis 100.00%. Most of them received information of patients with a history 
of liver fluke from health officials 88.72%. Patients with a history of liver disease. Knowledge of 
the liver fluke is moderate 50.47%. Attitudes about preventing liver fluke is moderate 42.85%. 
The behavior of liver disease is high 68.57%. The study revealed that of health belief was 
associated with practices on the prevention for opisthorchiasis (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 
11.38, p-value =0.022) While consumption of raw fish was significantly associated with practices 
on the prevention for opisthorchiasis (OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) 
Keywords: Opisthorchiasis Prevention Behavior 
 

บทนํา 
      พยาธิใบไมDตับเปLนปpญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยเฉพาะพยาธิใบไมDตับ Opisthorchis 
viverrini พยาธิตัวเต็มวัยอยูGในทGอนํ้าดีของคน พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตD ท่ัวโลกคาด
วGามีคนติดเช้ือมากกวGา 40 ลDานคนและกวGา 600 ลDานคน เสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมD ตับ 
(Yongvanit, 2011) คนไทยกวGา 6 ลDานคน มีการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ รDอย ละ 8.7 โดยพบการติด
เช้ือพยาธิใบไมDตับสูงสุดท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รDอยละ16.6 และรองลงมา ภาคเหนือ รDอยละ 
10.0 (สํานักระบาดวิทยา, 2550)      
     การติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ เน่ืองจากประชาชนนิยมบริโภคอาหารจากปลาดิบ หรือสุกๆดิบๆ
ปลารDาดิบ ปลาสDม ปลาจGอม ปลาเจGา สDมปลา เปLนตDนเหตุหลักท่ีทําใหDคนไทยเปLนโรคมะเร็งทGอนํ้าดีท่ี
สูงสดในโลก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนDมเพ่ิมข้ึนทุกปrจาก 39.9 ในปr 2544 เปLน 
51.6 ตGอประชากรแสนคนในปr 2554 (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร< กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) จากสถานการณ<การเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ แลDวทําใหDเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีพบการเกิด
โรคมะเร็งทGอนํ้าดีในผูDป�วยอายุมากกวGา40 ปr รDอยละ 2 ถึงรDอยละ 70 สถิติการเกิดโรคอยูGระหวGาง 93–
318 คนตGอแสนประชากรตGอปr โดยเพศชายจะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีสูงกวGาเพศหญิง โดย
สถานการณ<ของโรคมะเร็งทGอนํ้าดีมีแนวโนDมสูงข้ึน ทุกปrการป�วยโรคมะเร็งทGอนํ้าดีมีคGาใชDจGายในการ
รักษาสูงถึงรายละกวGา 300,000 บาท(มูลนิธิมะเร็งทGอนํ้าดี, 2559) ซึ่งมะเร็งทGอนํ้าดีเปLนโรคหน่ึงท่ี
สัมพันธ<กับการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมDตับ โดยผลการศึกษาของศูนย<วิจัยพยาธิใบไมDตับและมะเร็งทGอ
นํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกGน พบวGา ความเสี่ยงตGอการเปLนมะเร็งทGอนํ้าดีขึ้นอยูGกับจํานวนพยาธิใบไมDตับ
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ท่ีพบในบุคคล น้ันและความถ่ีหรือจํานวนคร้ังท่ีไดDรับพยาธิใบไมDตับ จากขDอสรุปของสถาบันวิจัย
โรคมะเร็งนานาชาติ ท่ีไดD สรุปวGาพยาธิใบไมDตับเปLนสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีในคน 
(IRAC, ) ดังน้ันจึงสรุปไดDวGาพยาธิ ใบไมDไมDตับเปLนปpจจัยหน่ึงท่ีทําใหDเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีในคน ซึ่งมี
หลายปpจจัยท่ีกGอใหDเกิดความเสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับและมีแนวโนDมของการเกิดโรคเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการรับประทานปลานํ้าจืด แบบดิบหรือดิบๆสุก ๆ เชGน กDอยปลา ลาบปลา 
รวมท้ังการรับประทานอาหารหมักดอง เชGน ปลารDาดิบ ปลาสDม ปลาจGอม ปลาเจGา สDมปลา และ
พฤติกรรมขับถGายตามทุGงนา รวมถึงผลการตรวจอุจจาระซ้ําหลังกินยาฆGาพยาธิ praziquantel 6 
เดือน พบไขGพยาธิใบไมDตับถึงรDอยละ 8.92 สะทDอนใหDเห็นวGาท่ีผGานมาการดําเนินการเพียงการจGายยา
ฆGาพยาธิอยGางเดียวไมGสามารถปJองกันและ ควบคุมโรคพยาธิใบไมDตับซึ่งพฤติกรรมดังกลGาวเปLนปpจจัย
เสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตGอการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับๆไดD           
    ดังน้ันผูDวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหDประชาชนมีความรูD ความเขDาใจ 
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นําไปสูGการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับไดDอยGางเหมาะสม อัน
จะสGงผลตGอคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนกลุGมน้ีตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
   วัตถุประสงค<ทั่วไป  
       เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน ตําบลศรี
สําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  
   วัตถุประสงค<เฉพาะ  
       1. เพ่ือศึกษาความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ 
       2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
      3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
       4. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสมัพันธ<กับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
  
วิธีดําเนนิการวิจัย 
    การศึกษาค ร้ังน้ี  เปL นการศึกษาเชิงวิ เคราะห< แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Descriptive Study) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  
   
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
    ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปrข้ึนไป โดยแบบ
รายงานผลการดําเนินงาน การเฝJาระวัง คัดกรองความเสี่ยงดDวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick 
Smear Technique พ.ศ. 2560 ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน  
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   การคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�าง  
    ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปr ข้ึนไป ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอน
สวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 175 คน คํานวณขนาดตัวอยGางโดยใชDสูตรการคํานวณขนาดตัวอยGาง
เพ่ือประมาณคGาเฉลี่ยของประชากร ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร (อรุณ จิรวัฒน<กุล และคณะ. 
2555)  
    การสุ�มตัวอย�าง 
    ทําบัญชีรายช่ือประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปrข้ึนไป ตําบลศรีสาราญ 
อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน ซึ่งเรียงตามลําดับจากหมูGบDานและบDานเลขท่ีนDอย
ไปมาก และใสGตัวเลขลําดับจาก 1 ถึง 905 ไดDชGวงการสุGมหลังคาเรือนตัวอยGาง= 905/175 = 5.17 
ดังน้ันชGวงการสุGมเทGากับ 5 หนGวย หนGวยแรกสุGมไดD 5 ตGอไปคือลําดับท่ี 10,15,20, ... 
     เม่ือไดDหลังคาเรือนตัวอยGางแลDว เลือกสัมภาษณ<ผูDมีช่ืออยูGในรายงานผลการดําเนินงานการเฝJา
ระวังคัดกรองความเสี่ยงดDวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick Smear Technique พ.ศ. 2560 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ สามารถอGานออกเขียนไดD ซึ่งเปLนผูD ท่ีมีความ
เหมาะสมในการใหDขDอมูลไดDดีที่สุด 
   เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล  
    เคร่ืองมือท่ีใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูลในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึน จากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง คือ แบบสอบถามเร่ืองปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน 4 สGวน ดังน้ี  
    สGวนท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไป  
    สGวนท่ี 2 ความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ  
    สGวนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
    สGวนท่ี 4 ปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
   
การวิเคราะห�ข�อมูล 
     ใชDโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใชDสถิติพรรณนา 
คGารDอยละ คGาเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ไดDแกG Chi-square Test , Multiple Logistic Regression, 
Odds Ratio และ 95% CI 
 
ผลการวิจัย 
     กลุGมตัวอยGาง จํานวน 175 คน สGวนใหญGเปLนเพศหญิงคือ รDอยละ 55.45 และเพศชาย รDอยละ 
44.55 ตามลําดับ มีอายุระหวGาง 41-50 ปr รDอยละ 45.00 รองลงมาคือ อายุมากกวGา 51 ปr รDอยละ 
28.18 และอายุนDอยกวGา 40 ปr รDอยละ 26.82 สGวนใหญGมีสถานภาพสมรส/คูG รDอยละ 87.09 รองลงมา
โสด รDอยละ 5.36 และหมDาย/หยGา/แยก รDอยละ 5.55 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รDอยละ 
78.73 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตDน รDอยละ 8.43 และมีเพียงสGวนนDอย รDอยละ 1.27 ท่ีสําเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํานา/ทําไรG/ทําสวน รDอยละ 90.55 รองลงมาคือ คDาขาย รDอยละ 
4.45 และรับจDางท่ัวไปรDอยละ 3.18 รายไดDครอบครัวอยูGระหวGาง 5,001-10,000 บาทตGอเดือน รDอยละ
49.45 รองลงมาคือ มีรายไดDตํ่ากวGา 5000 บาทตGอเดือน รDอยละ 40.09 และมีเพียงสGวนนDอย รDอยละ 
2.27 ท่ีมีรายไดD 20,000 บาทข้ึนไป การกินปลาจากแหลGงนํ้าของชุมชนเคยกินปลาจากแหลGงนํ้า
สาธารณะในชุมชน รDอยละ 97.80 การไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับพบวGากลุGมตัวอยGาง
สGวนใหญGเคยไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 100 แหลGงท่ีรับขDอมูลขGาวสารพบวGา 
สGวนใหญGไดDรับขDอมูลขGาวสารจากเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข รDอยละ 80.80 ประวัติการป�วยเปLน โรคพยาธิ
ใบไมDตับ พบวGา สGวนใหญGไมGมีญาติพ่ีนDองหรือบุคคลในครอบครัวท่ีป�วยดDวยโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 
88.72 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไป 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

เพศ 
   ชาย  
   หญิง 

 
96 
69 

 
55.45 
44.55 

อายุ 
    นDอยกวGา 40 ปr  
    41 – 50 ปr 
    มากวGา 50 ปr 
 คGาเฉลี่ย+สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน : 46.45+8.09 
 คGามัธยฐาน ( คGาตํ่าสุด,สูงสุด ): 46(28,70) 

 
45 
80 
50 
 

 
26.82 
45.00 
28.12 

 

สถานภาพ 
สมรส/คูG 
โสด 
หมDาย/หยGา/แยก 

 
140 
15 
10 

 
87.09 
6.36 
4.55 

ระดับการศึกษา 
  ไมGไดDเรียน 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตDน (ม.3) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 
  ปริญญาตรี หรือสูงกวGาปริญญาตรี 

 
7 

110 
40 
10 
3 
5 

 
3.64 
72.73 
15.43 
4.55 
1.36 
2.27 
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ความรู�เก่ียวกับโรคพยาธใิบไม�ตับ 
ผลการศึกษา พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญG มีความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับ

ปานกลางและสูง รDอยละ 50.47 และรDอยละ 45.45 โดยท่ีประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมีความรูDเก่ียวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชระดับสูง สามลําดับแรก คือ การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลDอมสGงเสริมใหD
ประชาชนใชDสDวมท่ีถูกสุขลักษณะ รDอยละ 89.27 การรับประทานปลาสDมทอด สDมปลาทอด ปลารDาตDม 
เปLนการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 85.36 และการทําอาหารท่ีทําจากปลานํ้า
จืดเกล็ดขาวตDองปรุงใหDสุกดDวยความรDอนใหDทั่วถึงกGอนรับประทานรDอยละ 80.72 ตามลําดับ 

ประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมีความรูDระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ พยาธิใบไมDตับอาศัยอยูGใน
ปลาท่ีมีเกล็ดในนํ้าจืด เชGน ปลาตะเพียนทราย ปลาสูด ปลาสรDอยขาว เปLนตDน รDอยละ 45.45 พยาธิ
โอป�สทอร<คิส วิเวอรินี (Opisthorchis viverini) เปLนพยาธิใบไมDตับท่ีมีความสําคัญและทําใหDเกิดโรค
พยาธิใบไมDตับ รDอยละ 47.72 และอาการของพยาธิใบไมDตับ ทDองอืด จุกเสียดแนGนทDองเปLนๆหายๆ มี
ความรูDสึกรDอน บริเวณตับใตDชายโครงขวาหรือตรงลิ้นปr¾ โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร รDอยละ 
49.09 ตามลําดับ ดังตารางท่ี2 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน 
  

  ความรู�เก่ียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

     ความรูDระดับสูง 
     ความรูDระดับปานกลาง  
     ความรูDระดับตํ่า 
คGาเฉลี่ย(สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน): 16.23(2.32) 
คGามัธยฐาน(ตํ่าสุด:สูงสุด): 15(10,20) 

75 
80 
20 
 

   42.85 
45.71 
11.53 

 
ความเช่ือด�านสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไม�ตับ 
   ประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบสGวนใหญGมีความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับอยูGในระดับ
ปานกลางและไมGดี รDอยละ 42.85 และรDอยละ 41.72 ตามลําดับ โดยท่ีประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมี
ความเช่ือดDานสุขภาพดDานบวกท่ีมีคGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG พยาธิใบไมDตับมีอยูGในปลานํ้าจืดมีเกล็ด 
เชGนปลา กรายปลาตะเพียนขาว ปลาสูตร ปลาสรDอย นกขาว ปลาซิวอDาว ปลานวลจันทร< รDอยละ 
96.40 คน การลDางมือใหDสะอาดหลังจากสัมผัสปลานํ้าจืดทุกคร้ังกGอนกิน 90.39 และการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมDตับในระยะเร่ิมตDนสามารถรักษาหายไดD รDอยละ 88.45 ความเช่ือดDานสุขภาพ ดDานลบท่ีมี
คGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG การกินเหลDาขาวพรDอมกับปลาดิบมีความปลอดภัยเพราะแอลกอฮอล< ทํา
ใหDพยาธิใบไมDตับตายไดD รDอยละ 91.72 การกินกDอยปลาดิบท่ีบีบนํ้ามะนาวหรือใสGมดแดงโดยไมGทําใหD
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สุก ทําใหDปลามีความสดไมGเสียรสชาติและคุณคGา ทางโภชนาการ รDอยละ 70.38 และปลารDาดิบท่ีทํา
เอง ไมGทําใหDเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 65.64 ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ระดับความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ 
 

ความเช่ือด�านสุขภาพ 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

    
     ความเช่ือระดับดี 
      ความเช่ือระดับปานกลาง  
      ความเช่ือระดับไมGดี 

 
27 
75 
73 

   
 15.42 

42.85 
41.72 

 
พฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธิใบไม�ตับ 
    กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับอยูGในระดับสูง 
รDอยละ 68.57 โดยพบวGาพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของกลุGมตัวอยGางดDานบวกท่ีมี
คGาสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ถGายอุจจาระลงสDวม รDอยละ 95.24 ตรวจอุจจาระประจําปrเพ่ือตรวจหา
พยาธิ รDอยละ 79.85 และลDางมือกGอนรับประทานอาหาร รDอยละ 78.30 พฤติกรรมการปJองกันโรค
พยาธิใบไมDตับของกลุGมตัวอยGางดDานลบท่ีมีคGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG การบริโภคปลาดิบหรือสุกๆ
ดิบๆ เชGน กDอยปลา ลาบปลา ปลารDาดิบ(หมัก 6 เดือน) ปลารDาจGอม สDมปลา เปLนตDน รDอยละ 89.54 
ถGายอุจจาระลงตามพ้ืนดิน ตามสวน ตามทุGงนา รDอยละ 80.46 และลDางมือหลังการถGายอุจจาระ รDอย
ละ 70.65 ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
 

  พฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธใิบไม�ตับ 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

     พฤติกรรมระดับสูง 
     พฤติกรรมระดับปานกลาง  
     พฤติกรรมระดับตํ่า 

120 
40 
15 

   68.57 
22.85 
8.58 

 
ปhจจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธิใบไม�ตับ 
    การทดสอบปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับระดับปรับปรุง
และระดับถูกตDอง พบวGา ปpจจัยแตGละตัวท่ีสGงเสริมใหDมีพฤติกรรมระดับถูกตDองอยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ไดDแกG ความเช่ือดDานสุขภาพ (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 11.38, p-value 
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=0.022) พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ(OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) 
ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน (n=175) 
 

 
 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการป{องกัน 
โรคพยาธิใบไม�ตับ 

 
ORcrude 

(95% CI) 

 
ORadj 

(95% CI) 

 
 

P-Value ปรับปรุง 
จํานวน(ร�อยละ) 

ถูกต�อง 
จํานวน( ร�อยละ) 

ความรู�เรื่องโรคพยาธิใบไม�ตับ 
  ระดับปานกลาง 
 
  ระดับสูง 

60(34.28) 
 

24(13.71) 

45(25.71) 
 

46(26.28) 

 
2.65(0.90 to 7.09) 3.61(0.18 to 11.06) 

 
0.324 

 
ความเชื่อด�านสุขภาพ  

 

  ระดับปานกลาง 
   
  ระดับดี 

50(28.57) 
 

25(14.28) 

50(28.57) 
 

50(28.57) 

 
3.66(1.21 to10.17) 

 

 
4.16(1.21 to 11.38) 

 
0.022* 

พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ  
 

  เคยกิน  
  
  ไมGเคยกิน 

55(31.42) 
 

40 (22.85) 

30(17.14) 
 

50(28.57) 

 
3.07(1.22 to 8.39) 

 
4.79 (1.75 to 13.06)

 
0.002* 

 
อภิปรายผล 
    ปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบ 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  พบวGา ปpจจัยดDานความรูDไมGพบความสัมพันธ<กับ
การเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของอินทรา (2551) ท่ีพบวGาความรูDเร่ืองโรค
พยาธิใบไมDตับไมGมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ (OR=0.57/ 95%CI=0.67-28.24) และ
การศึกษาของ Kaewpitoon (2007) พบวGา กลุGมตัวอยGางมีความรูDเก่ียวกับการติดตGอของโรคอยูGใน
ระดับดีรDอยละ 79.72 มีความรูDเก่ียวกับการปJองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมDตับในระดับดีรDอยละ 
79.72 
     ความเช่ือดDานสุขภาพภาพรวมมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ แตGยังมีกลุGม
ตัวอยGางจํานวนหน่ึงท่ีมีความเช่ือบางอยGางท่ีอาจสGงผลตGอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตGอการ
เกิดโรคไดD เชGน ความเช่ือวGาน้ํามะนาวสามารถฆGาพยาธิใบไมDตับไดD การรับประทานปลาป�¡งสุกๆดิบๆ
นานคร้ังไมGมีโอกาสเปLนโรคพยาธิใบไมDตับ การตรวจไมGพบไขGพยาธิไมGจําเปLนตDองเลิกรับประทาน
อาหารสุกๆดิบๆ หรือแมDกระท่ังการปJองกันโรคน้ีท่ีดีท่ีสุด คือ การกินยาฆGาพยาธิ ซึ่งถDาความเช่ือ
เหลGาน้ันไมGไดDรับการแกDไข การเขDาใจผิดแบบน้ีย่ิงจะทําใหDบุคคลน้ันเสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ
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มากข้ึนเน่ืองจากจะทําใหDบุคคลน้ันไมGเขDารับการตรวจหาเช้ือเพราะคิดวGากินนานๆคร้ังไมGเปLนโรคแตGใน
ความเปLนจริงปลาดิบเพียงช้ินเดียวอาจมีพยาธิไดD (Rosenstock 1974 อDางถึงในสาธิต, 2552) กลGาว
วGาการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือการปJองกันโรคหรือไมGข้ึนน้ันข้ึนอยูGกับการรับรูDโอกาส
เสี่ยงตGอโรค การรับรูDความรุนแรงของโรค การรับรูDประโยชน<หรือผลดีของการปฏิบัติน้ัน และการรับรูD
อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรค ซึ่งองค<ประกอบท้ัง 4 น้ีจะทําใหDเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือ
ปJองกันโรค ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของประภาเพ็ญ (2536) ท่ีกลGาววGา ความเช่ือดDานสุขภาพเปLน
ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งความเช่ือเปLนการรับรูDของบุคคลท่ีจะกGอใหDเกิดการ
ปฏิบัติ และการศึกษาของรุจิรา (2550) ท่ีพบวGาความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับมะเร็งตับโดยรวมมี
ความสัมพันธ<ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค (r = .210, p < .01)  
      พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ
ในประชากรตัวอยGางชัดเจน ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของKaewpitoon (2008) ท่ีพบวGาการติดเช้ือ
พยาธิใบไมDตับเกิดจากการรับประทานปลาดิบเปLนประเพณีและความนิยมของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการศึกษาของสัญชัย (2552) ประชาชนยังนิยมบริโภคปลาแบบสุกๆดิบ
สูงโดยเฉพาะอยGางย่ิงในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซึ่งคลDายกับการศึกษาของอินทรา (2551) ท่ีพบวGา
การรับประทานปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆ มีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (OR = 3.67 / 95% CI = 1.04 –11.05) 
 
ข�อเสนอแนะ 
    1. ขDอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชDดําเนินงานทางดDานสาธารณสุข 
     1.1. ควรมีการใหDความรูDเร่ืองโรคพยาธิใบไมDตับและโรคมะเร็งทGอทางเดินนํ้าดีแกG
ประชาชน เชGน อบรมการสอนหรือใหDความรูDเปLนรายบุคคลหรือรายกลุGมโดยเนDนใหDทราบถึงโอกาส
เสี่ยงตGอการเกิดโรคและการกลับเปLนซ้ําของโรค 
     1.2. ควรสGงเสริมใหDประชาชนมีพฤติกรรมการปJองกันโรคและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีเสี่ยง
ตGอการเปLนโรคพยาธิใบไมDตับเชGน การสรDางคGานิยมในการบริโภคอาการท่ีปรุงสุกการรณรงค<ใหDมีการ
ตรวจอุจาระหาไขGพยาธิ การรณรงค<ใหDรDานอาหารมีการจําหนGายอาหารท่ีปรุงสุก การใชDปลารDาสุกใน
การปรุงอาหาร 
     2. ขDอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตGอไป 
      2.1. ควรมีการศึกษาประเด็นอ่ืนๆท่ีอาจมีความเก่ียวขDองเชGนวัฒนธรรม คGานิยมของสังคม 
ท่ีอาจมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับเพ่ือนําปpจจัยท่ีคDนพบมาเปLนแนวทาง
ในการสGงเสริมสุขภาพตGอไป 
      2.2. นําผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาของกลุGมเสี่ยงตGอการป�วยดDวยโรคพยาธิ
ใบไมDตับและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมดังกลGาว 
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