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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน  ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ   จํานวน  175  คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคา Chi-square Test , Multiple Logistic Regression 

  ผลการศึกษา พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 51.81 มีอายุ 41-50 ป รอยละ 45.00  

สถานภาพสมรสแตงงานและ อยูดวยกัน รอยละ 87.09  กลุมตัวอยางเคยกินปลาจากแหลงนํ้าสาธารณะในชุมชน 

รอยละ 97.80 เคยไดรับขอมูลขาวสารดานโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 100.00 โดยสวนใหญ ไดรับ ขอมูลขาวสาร

จากเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 80.80 และสวนใหญ ไมมีญาติพ่ีนองที่ ปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 

88.72 ความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับอยูในระดับ ปานกลาง รอยละ 50.47 ทัศนคติเก่ียวกับการปองกันโรคพยาธิ

ใบไมตับ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 42.85  พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ อยูในระดับสูง รอยละ 

68.57  และปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ 

ความเชื่อดานสุขภาพ  (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 11.38, p-value =0.022)  พฤติกรรมการบริโภคปลา

ดิบ(OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) ดังน้ัน ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน

เร่ืองอาการและการ ติดตอของโรคพยาธิใบไมตับ เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพนําไปสูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับไดอยางเหมาะสมตอไป 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตบั 
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Factor Associatied  with Practices on the Prevention  for Opisthorchiasis  among 

People in Si Samran Sub-district, Khon Sawan District, Chaiyaphum 
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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) 
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บทนํา 

         พยาธิใบไมตับเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยเฉพาะพยาธิใบไมตับ Opisthorchis viverrini พยาธิตัว

เต็มวัยอยูในทอนํ้าดีของคน พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั่วโลกคาดวามีคนติดเชื้อมากกวา 40 ลาน

คนและกวา 600 ลานคน เส่ียงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ (Yongvanit, 2011) คนไทยกวา 6 ลานคน มีการติด

เชื้อพยาธิใบไมตับ รอย ละ 8.7  โดยพบการติดเชื้อพยาธิใบไมตับสูงสุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ16.6 

และรองลงมา ภาคเหนือ รอยละ 10.0 (สํานักระบาดวิทยา, 2550)           

        การติดเชื้อพยาธิใบไมตับ เน่ืองจากประชาชนนิยมบริโภคอาหารจากปลาดิบ หรือสุกๆดิบๆปลาราดิบ ปลาสม 

ปลาจอม ปลาเจา สมปลา เปนตนเหตุหลักที่ทําใหคนไทยเปนโรคมะเร็งทอนํ้าดีที่สูงสดในโลก โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกปจาก 39.9 ในป 2544 เปน 51.6 ตอประชากรแสนคนในป 2554 

(สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2554) จากสถานการณการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ แลว

ทําใหเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีพบการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีในผูปวยอายุมากกวา40 ป รอยละ 2 ถึงรอยละ 70 สถิติการ

เกิดโรคอยูระหวาง 93–318 คนตอแสนประชากรตอป โดยเพศชายจะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีสูงกวาเพศ

หญิง โดยสถานการณของโรคมะเร็งทอนํ้าดีมีแนวโนมสูงขึ้น ทุกปการปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีมีคาใชจายในการรักษา

สูงถึงรายละกวา 300,000 บาท(มูลนิธิมะเร็งทอนํ้าดี, 2559) ซ่ึงมะเร็งทอนํ้าดีเปนโรคหน่ึงที่สัมพันธกับการติดเชื้อ

โรคพยาธิใบไมตับ โดยผลการศึกษาของศูนยวิจัยพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา 

ความเส่ียงตอการเปนมะเร็งทอนํ้าดีขึ้นอยูกับจํานวนพยาธิใบไมตับที่พบในบุคคล น้ันและความถ่ีหรือจํานวนคร้ังที่

ไดรับพยาธิใบไมตับ  จากขอสรุปของสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ ที่ได สรุปวาพยาธิใบไมตับเปนสาเหตุหลกัของ

การเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีในคน (IRAC, ) ดังน้ันจึงสรุปไดวาพยาธิ ใบไมไมตับเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง

ทอนํ้าดีในคน  ซ่ึงมีหลายปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับและมีแนวโนมของการเกิดโรค

เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการรับประทานปลานํ้าจืด แบบดิบหรือดิบๆสุก ๆ เชน กอยปลา ลาบปลา รวมทั้ง

การรับประทานอาหารหมักดอง เชน ปลาราดิบ ปลาสม ปลาจอม ปลาเจา สมปลา และพฤติกรรมขับถายตามทุง

นา  รวมถึงผลการตรวจอุจจาระซํ้าหลังกินยาฆาพยาธิ praziquantel 6 เดือน พบไขพยาธิใบไมตับถึงรอยละ 8.92 

สะทอนใหเห็นวาที่ผานมาการดําเนินการเพียงการจายยาฆาพยาธิอยางเดียวไมสามารถปองกันและ ควบคุมโรค

พยาธิใบไมตับซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวเปนปจจัยเส่ียงที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับๆได                   

       ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน 

ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ นําไปสูการปองกันโรคพยาธิใบไมตับไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของคน

กลุมน้ีตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย    



    วัตถุประสงคทั่วไป  

            เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอคอนสวรรค  จังหวดัชัยภูมิ  

   วัตถุประสงคเฉพาะ  

            1. เพ่ือศึกษาความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตบั 

            2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัตติัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตบั 

            3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธใิบไมตับ 

            4. เพ่ือศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกับการปฏิบตัติัวเพ่ือปองกันโรคพยาธใิบไมตบั  

  
วิธีดําเนนิการวิจัย 

     การศึกษาคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Study) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค 

จังหวัดชัยภูมิ  

    ประชากรและกลุมตัวอยาง  

     ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปขึ้นไป โดยแบบรายงานผลการ

ดําเนินงาน การเฝาระวัง คัดกรองความเส่ียงดวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick Smear Technique พ.ศ. 2560 

ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน  

    การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง  

      ประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ป ขึ้นไป ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค จังหวัด

ชัยภูมิ จํานวน 175 คน คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเพ่ือประมาณคาเฉลี่ยของ

ประชากร ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากร (อรุณ จิรวัฒนกุล และคณะ. 2555)  

     การสุมตัวอยาง 

     ทําบัญชีรายชื่อประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปขึ้นไป ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค 

จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน ซ่ึงเรียงตามลําดับจากหมูบานและบานเลขที่นอยไปมาก และใสตัวเลขลําดับจาก 1 

ถึง 905  ไดชวงการสุมหลังคาเรือนตัวอยาง= 905/175 = 5.17 ดังน้ันชวงการสุมเทากับ 5 หนวย หนวยแรกสุมได 

5 ตอไปคือลําดับที่ 10,15,20, ... 

       เม่ือไดหลังคาเรือนตัวอยางแลว เลือกสัมภาษณผูมีชื่ออยูในรายงานผลการดําเนินงานการเฝาระวังคัดกรอง

ความเส่ียงดวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick Smear Technique พ.ศ.  2560  ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอน

สวรรค จังหวัดชัยภูมิ สามารถอานออกเขียนได ซ่ึงเปนผูที่มีความเหมาะสมในการใหขอมูลไดดีที่สุด 

     เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขอมูล  

      เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากการทบทวนแนวคิด

ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวของ คือ แบบสอบถามเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของ

ประชาชน 4 สวน ดังน้ี  

      สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

      สวนที่ 2 ความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ  



      สวนที่ 3 ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับ  

      สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 

     การวิเคราะหขอมูล 

        ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใชสถิติพรรณนา คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสถิตอินุมาน ไดแก Chi-square Test , Multiple Logistic Regression, Odds Ratio และ 95% CI 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

       กลุมตัวอยาง จํานวน 175 คน สวนใหญเปนเพศหญิงคือ รอยละ 55.45 และเพศชาย รอยละ 44.55 

ตามลําดับ มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 45.00  รองลงมาคือ อายุมากกวา 51 ป รอยละ 28.18 และอายุนอย

กวา 40 ป รอยละ 26.82 สวนใหญมีสถานภาพสมรส/คู รอยละ 87.09  รองลงมาโสด รอยละ 5.36  และหมาย/

หยา/แยก รอยละ 5.55 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 78.73  รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตน รอย

ละ 8.43 และมีเพียงสวนนอย รอยละ 1.27 ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํานา/ทําไร/ทําสวน รอยละ 

90.55 รองลงมาคือ คาขาย รอยละ 4.45 และรับจางทั่วไปรอยละ 3.18 รายไดครอบครัวอยูระหวาง 5,001-

10,000 บาทตอเดือน รอยละ49.45 รองลงมาคือ มีรายไดต่ํากวา 5000 บาทตอเดือน รอยละ 40.09 และมีเพียง

สวนนอย รอยละ 2.27 ที่มีรายได 20,000 บาทขึ้นไป การกินปลาจากแหลงนํ้าของชุมชนเคยกินปลาจากแหลงนํ้า

สาธารณะในชุมชน รอยละ 97.80 การไดรับขอมูลขาวสารดานโรคพยาธิใบไมตับพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเคย

ไดรับขอมูลขาวสารดานโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 100 แหลงที่รับขอมูลขาวสารพบวา สวนใหญไดรับขอมูล

ขาวสารจากเจาหนาที่สาธารณสุข รอยละ 80.80 ประวัติการปวยเปน โรคพยาธิใบไมตับ พบวา สวนใหญไมมีญาติ

พ่ีนองหรือบุคคลในครอบครัวที่ปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 88.72 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

ขอมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 175) 
รอยละ 

 
เพศ 
      ชาย  
      หญิง 

 
96 
69 

 
55.45 
44.55 

อาย ุ
        นอยกวา 40 ป  
        41 – 50 ป 
        มากวา 50 ป 
  คาเฉลี่ย+สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 46.45+8.09 
  คามัธยฐาน ( คาต่ําสุด,สูงสุด ): 46(28,70) 

 
45 
80 
50 
 

 
26.82 
45.00 
28.12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ อยูในระดับปานกลางและ

สูง  รอยละ 50.47 และรอยละ 45.45  โดยที่ประชาชนที่บริโภคปลาดิบมีความรูเก่ียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ระดับสูง สามลําดับแรก คือ การปรับปรุงสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมสงเสริมใหประชาชนใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ  รอย

ละ 89.27 การรับประทานปลาสมทอด สมปลาทอด ปลาราตม เปนการลดความเส่ียงในการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ 

รอยละ 85.36  และการทําอาหารที่ทําจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวตองปรุงใหสุกดวยความรอนใหทั่วถึงกอน

รับประทานรอยละ 80.72  ตามลําดับ 

ประชาชนที่บริโภคปลาดิบมีความรูระดับต่ํา สามลําดับแรก  คือ พยาธิใบไมตับอาศัยอยูในปลาที่มีเกล็ดใน

นํ้าจืด เชน ปลาตะเพียนทราย ปลาสูด ปลาสรอยขาว เปนตน รอยละ 45.45  พยาธิโอปสทอรคิส วิเวอรินี 

(Opisthorchis viverini) เปนพยาธิใบไมตับที่มีความสําคัญและทําใหเกิดโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 47.72 และ

อาการของพยาธิใบไมตับ ทองอืด จุกเสียดแนนทองเปนๆหายๆ มีความรูสึกรอน บริเวณตับใตชายโครงขวาหรือตรง

ลิ้นป โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร รอยละ 49.09 ตามลําดับ ดังตารางที่2 

ตารางท่ี 2  ระดับความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน  

สถานภาพ 
สมรส/คู 
โสด 
หมาย/หยา/แยก 

 
140 
15 
10 

 
87.09 
6.36 
4.55 

ระดับการศึกษา 
   ไมไดเรียน 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
   อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 
   ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

 
7 

110 
40 
10 
3 
5 

 
3.64 
72.73 
15.43 
4.55 
1.36 
2.27 

   



   ความรูเก่ียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จํานวน 

(n = 175) 

รอยละ 

 

          ความรูระดับสูง 

          ความรูระดับปานกลาง  

          ความรูระดับต่ํา 

คาเฉลี่ย(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน): 16.23(2.32) 

คามัธยฐาน(ต่ําสุด:สูงสุด): 15(10,20) 

75 

80 

20 

 

     42.85 

45.71 

11.53 

 

ความเชื่อดานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ 

      ประชาชนที่บริโภคปลาดิบสวนใหญมีความเชื่อดานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับอยูในระดับปานกลาง

และไมดี รอยละ 42.85 และรอยละ 41.72 ตามลําดับ โดยที่ประชาชนที่บริโภคปลาดิบมีความเชื่อดานสุขภาพดาน

บวกที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก พยาธิใบไมตับมีอยูในปลานํ้าจืดมีเกล็ด เชนปลา กรายปลาตะเพียนขาว ปลา

สูตร ปลาสรอย นกขาว ปลาซิวอาว ปลานวลจันทร รอยละ 96.40 คน การลางมือใหสะอาดหลังจากสัมผัสปลานํ้า

จืดทุกคร้ังกอนกิน 90.39 และการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในระยะเร่ิมตนสามารถรักษาหายได รอยละ 88.45 ความ

เชื่อดานสุขภาพ ดานลบที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก การกินเหลาขาวพรอมกับปลาดิบมีความปลอดภัยเพราะ

แอลกอฮอล ทําใหพยาธิใบไมตับตายได  รอยละ 91.72 การกินกอยปลาดิบที่บีบนํ้ามะนาวหรือใสมดแดงโดยไมทํา

ใหสุก ทําใหปลามีความสดไมเสียรสชาติและคุณคา ทางโภชนาการ รอยละ 70.38 และปลาราดิบที่ทําเอง ไมทําให

เกิดโรคพยาธิใบไมตับ รอยละ 65.64 ดังตารางที่ 3  

 

 

 

 

ตารางท่ี 3  ระดบัความเชื่อดานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธใิบไมตับ 

ความเชื่อดานสุขภาพ 
จํานวน 

(n = 175) 
รอยละ 

      

          ความเชื่อระดับดี 

           ความเชื่อระดับปานกลาง  

           ความเชื่อระดับไมดี 

 

27 

75 

73 

    

  15.42 

42.85 

41.72 

 

พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 

     กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูในระดับสูง รอยละ 68.57 

โดยพบวาพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของกลุมตัวอยางดานบวกที่มีคาสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ถาย



อุจจาระลงสวม รอยละ  95.24  ตรวจอุจจาระประจําปเพ่ือตรวจหาพยาธิ รอยละ 79.85  และลางมือกอน

รับประทานอาหาร รอยละ 78.30 พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของกลุมตัวอยางดานลบที่มีคาสูงสุด 3 

ลําดับแรก ไดแก การบริโภคปลาดิบหรือสุกๆดิบๆ เชน กอยปลา ลาบปลา  ปลาราดิบ(หมัก 6 เดือน) ปลาราจอม  

สมปลา เปนตน รอยละ 89.54 ถายอุจจาระลงตามพ้ืนดิน ตามสวน ตามทุงนา รอยละ 80.46 และลางมือหลังการ

ถายอุจจาระ รอยละ 70.65 ดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ  

   พฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 
จํานวน 

(n = 175) 

รอยละ 

 

          พฤติกรรมระดับสูง 

          พฤติกรรมระดับปานกลาง  

          พฤติกรรมระดับต่ํา 

 

120 

40 

15 

 

     68.57 

22.85 

8.58 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ 

      การทดสอบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับระดับปรับปรุงและระดับ

ถูกตอง พบวา ปจจัยแตละตัวที่สงเสริมใหมีพฤติกรรมระดับถูกตองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ไดแก 

ความเชื่อดานสุขภาพ               (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)  ดังตารางที่ 5 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชน (n=175) 

 

 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการปองกัน 

โรคพยาธิใบไมตับ 

 

ORcrude 

(95% CI) 

 

ORadj 

(95% CI) 

 

 

P-Value ปรับปรุง 

จํานวน(รอยละ) 

ถูกตอง 

จํานวน( รอยละ) 

ความรูเร่ืองโรคพยาธิใบไมตับ 

    ระดับปาน

กลาง 

 

    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 

 



ความเช่ือด้านสุขภาพ  
 

    ระดับปาน

กลาง 

     

    ระดับด ี

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* 

พฤตกิรรมการบริโภคปลาดบิ  
 

    เคยกิน  

  

   ไมเ่คยกิน 

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 

     ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนที่บริโภคปลาดิบ  ตําบลศรีสําราญ 

อําเภอคอนสวรรค  จังหวัดชัยภูมิ   พบวา ปจจัยดานความรูไมพบความสัมพันธกับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ ซ่ึง

สอดคลองกับการศึกษาของอินทรา (2551) ที่พบวาความรูเร่ืองโรคพยาธิใบไมตับไมมีความสัมพันธกับการเกิดโรค

พยาธิใบไมตับ (OR=0.57/ 95%CI=0.67-28.24) และการศึกษาของ Kaewpitoon (2007) พบวา กลุมตัวอยางมี

ความรูเก่ียวกับการติดตอของโรคอยูในระดบัดรีอยละ 79.72 มีความรูเก่ียวกับการปองกันและควบคมุโรคพยาธิใบไม

ตับในระดับดีรอยละ 79.72 

        ความเชื่อดานสุขภาพภาพรวมมีความสัมพันธกับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ แตยังมีกลุมตัวอยางจํานวนหน่ึง

ที่มีความเชื่อบางอยางที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เส่ียงตอการเกิดโรคได เชน ความเชื่อวาน้ํา

มะนาวสามารถฆาพยาธิใบไมตับได การรับประทานปลาปงสุกๆดิบๆนานคร้ังไมมีโอกาสเปนโรคพยาธิใบไมตับ การ

ตรวจไมพบไขพยาธิไมจําเปนตองเลิกรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ หรือแมกระทั่งการปองกันโรคน้ีที่ดีที่สุด คือ การ

กินยาฆาพยาธิ ซ่ึงถาความเชื่อเหลาน้ันไมไดรับการแกไข การเขาใจผิดแบบน้ียิ่งจะทําใหบคุคลน้ันเส่ียงตอการติดเชื้อ

พยาธิใบไมตับมากขึ้นเน่ืองจากจะทําใหบุคคลน้ันไมเขารับการตรวจหาเชื้อเพราะคิดวากินนานๆคร้ังไมเปนโรคแตใน

ความเปนจริงปลาดิบเพียงชิ้นเดียวอาจมีพยาธิได (Rosenstock 1974 อางถึงในสาธิต, 2552) กลาววาการที่บุคคล

จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือการปองกันโรคหรือไมขึ้นน้ันขึ้นอยูกับการรับรูโอกาสเส่ียงตอโรค การรับรูความ

รุนแรงของโรค การรับรูประโยชนหรือผลดีของการปฏิบัติน้ัน และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค 

ซ่ึงองคประกอบทั้ง 4 น้ีจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือปองกันโรค ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประภา

เพ็ญ (2536) ที่กลาววา ความเชื่อดานสุขภาพเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงความเชื่อเปนการ

รับรูของบุคคลที่จะกอใหเกิดการปฏิบัติ และการศึกษาของรุจิรา (2550) ที่พบวาความเชื่อดานสุขภาพเก่ียวกับ

มะเร็งตับโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค (r = .210, p < .01)  

          พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆมีความสัมพันธกับการเกิดโรคพยาธิใบไมตับในประชากร

ตัวอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของKaewpitoon (2008) ที่พบวาการติดเชื้อพยาธิใบไมตับเกิดจากการ

รับประทานปลาดิบเปนประเพณีและความนิยมของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการศึกษาของสัญ



ชัย (2552) ประชาชนยังนิยมบริโภคปลาแบบสุกๆดิบสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซ่ึงคลาย

กับการศึกษาของอินทรา (2551) ที่พบวาการรับประทานปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆ มีความสัมพันธกับการเกิดโรค

พยาธิใบไมตับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                         (OR = 3.67 / 95% CI = 1.04 –11.05) 

ขอเสนอแนะ 

     1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดําเนินงานทางดานสาธารณสุข 

        1.1.ควรมีการใหความรูเร่ืองโรคพยาธิใบไมตับและโรคมะเร็งทอทางเดินนํ้าดีแกประชาชน เชน อบรมการ

สอน 

หรือใหความรูเปนรายบุคคลหรือรายกลุมโดยเนนใหทราบถึงโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคและการกลับเปนซํ้าของโรค 

        1.2.ควรสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันโรคและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เส่ียงตอการเปนโรคพยาธ ิ

ใบไมตับเชน การสรางคานิยมในการบริโภคอาการที่ปรุงสุกการรณรงคใหมีการตรวจอุจาระหาไขพยาธิ การรณรงค

ให 

รานอาหารมีการจําหนายอาหารที่ปรุงสุก การใชปลาราสุกในการปรุงอาหาร 

       2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

          2.1.ควรมีการศึกษาประเด็นอื่นๆที่อาจมีความเก่ียวของเชนวัฒนธรรม คานิยมของสังคม ที่อาจมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับเพ่ือนําปจจัยที่คนพบมาเปนแนวทางในการสงเสริม

สุขภาพตอไป 

         2.2.นําผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาของกลุมเส่ียงตอการปวยดวยโรคพยาธิใบไมตับและศึกษา

ประสิทธิผลของโปรแกรมดังกลาว 
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