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สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตบั :
กรณี ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ

นายธี รศักดิ์ พรหมพันใจ

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสี มา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข

บทคัดย่ อ
โรคพยาธิ ใ บไม้ต ับ ยัง คงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชน
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เนื่ องจากโรคนี้ เป็ นสาเหตุ สํา คัญที่ ท าํ ให้เกิ ด
โรคมะเร็ งท่อนํ้าดี และมีการเสี ยชี วิตจากโรคนี้ เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี ในปั จจุบนั พบว่า ความชุ กของ
การเกิดโรคมะเร็ งตับหรื อส่ วนหนึ่ งคือมะเร็ งท่อนํ้าดีในประเทศไทยยังพบสู งมากในประชาชนที่อาศัยอยูใ่ น
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทที่ปรุ งจากปลานํ้าจืดเกล็ด
ขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุ งดิบ หรื อสุ กๆ ดิบๆ ซึ่ งมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ตบั ปนเปื้ อน ในการดําเนินการแก้ไข
ปั ญหาที่ผา่ นมา ทําให้ความชุ กของโรคลดลงและสามารถลดปั ญหาลงได้ระดับหนึ่ ง แต่การดําเนิ นงานขาด
ความต่อเนื่ อง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน อีกทั้งลักษณะของปั ญหาที่เป็ นเรื่ องของ
พฤติกรรมของคน เชื่ อมโยงกับบริ บททางวัฒนธรรม ความเชื่ อ และวิถีชีวิตของชุ มชนนั้น ทําให้ปัญหาโรค
พยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดียงั คงมีอุบตั ิการณ์ที่สูงอยูถ่ ึงปั จจุบนั งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์คือ 1) หา
ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดสภาพปั ญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั ในชุมชนโดยใช้แนวคิดปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health
Determinants) ทั้ง สามด้า นได้แก่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และปั จจัย ด้า นระบบบริ ก าร
สุ ขภาพ 2) วิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์โรคกับปั จจัยกําหนด
วิธีการศึ กษา เป็ นกรณี ศึกษาใน 1 ชุ มชน เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั แบบผสม
(Mixed Method) ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม ความเชื่อ ด้วยแบบสัมภาษณ์
ในกลุ่ มประชากรอายุ 30 ปี ขึ้ นไปทุ กคน ในชุ มชน พิจารณาจากเกณฑ์อายุกลุ่ ม เสี่ ยง นํามาวิเคราะห์ หา
จํานวน ร้อยละ แล้วใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลเชิ งลึก ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
รวมทั้งการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม และไม่มีส่วนร่ วม การสนทนา และรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งทุติย ภู มิ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ จะนํามาวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิ ด ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา และการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า
ผลการศึกษา: พบว่า สภาพปั ญหาในชุมชนเป้ าหมาย ยังมีการตรวจพบผูต้ ิดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ความ
ชุกร้อยละ 32.01 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนด พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่
ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ ยงจากการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืดที่ไม่ได้ทาํ ให้สุกดีดว้ ยความร้อน คิดเป็ นร้อย
ละ 62.38 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยง ได้แก่ การติดใจในรสชาติ ความเชื่อเรื่ องการทําให้อาหาร
สุ กด้วยความเปรี้ ยวของนํ้ามะนาวหรื อมดแดง ความเชื่ อว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิ ได้ ความไม่ตระหนักต่อ
ปั ญหาเนื่ องจากเห็ นว่ามียารักษา และสามารถหาซื้ อยากินเองได้ง่าย ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนที่อยู่
ติดบึงนํ้าขนาดใหญ่ สามารถหาปลามาบริ โภคได้ง่าย ทั้งปลาสด และผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ จากปลา อีกทั้งยังมี
วัฒนธรรมท้องถิ่นในการบริ โภคปลาดิบที่สืบทอดในครอบครัว ค่านิ ยมการบริ โภคปลาดิบในโอกาสพิเศษ
นอกจากนั้น ปั จจัยด้านระบบบริ การสาธารณสุ ข ยังพบว่า สถานบริ การในพื้นที่เสี่ ยงยังไม่มีระบบบริ การ
รองรับ การดําเนิ นตามนโยบายเป็ นเพียงการคัดกรองและให้การรักษา ขาดการสร้างความรู ้ความตระหนัก

แก่ชุมชน กิ จกรรมไม่ต่อเนื่ อง แม้จะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ แต่มีอุปสรรค
ด้านภาระงาน และขาดแรงจูงใจ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1) หน่วยงานสาธารณสุ ขใน
พื้นที่เสี่ ยง ควรดําเนิ นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ และมีทกั ษะในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริ บท 2) สถานบริ การควรจัดระบบ
การบริ การรองรับการตรวจรักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบควร
มีการทําความเข้าใจและควบคุมกํากับร้ านขายยาหรื อคลินิก ในการจําหน่ายยารักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั 4)
กระทรวงสาธารณสุ ขควรมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนให้ถึงระดับปฏิบตั ิในพื้นที่ และควรมี
การสร้างแรงจูงใจต่อการดําเนินงานของบุคลากรในพื้นที่

คํานํา
โรคพยาธิ ใบไม้ตบั ยังคงส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดมะเร็ งท่อนํ้าดี
และทําให้มีการเสี ยชีวติ จากโรคนี้เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี แม้วา่ ในการดําเนินงานที่ผา่ นมา จะมีความ
พยายามในแก้ไขปั ญหา แต่ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ด้วยขาดความต่อเนื่ อง ขาดกลไกความร่ วมมือจากภาค
ประชาชน อีกทั้งลักษณะของปั ญหาเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริ โภค เชื่ อมโยงกับบริ บททางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และวิถีชีวติ ของชุมชน จึงทําให้ปัญหานี้ยงั คงอยู่
รายงานการวิจยั ฉบับนี้ ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในการหาแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั
ในชุมชน เป็ นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อหาปั จจัยที่เป็ นเหตุของสถานการณ์โรคพยาธิ ใบไม้ตบั
ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยใช้แนวคิดปั จจัยกําหนดสุ ขภาพในการมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการค้นหา เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา ด้วยวิธีวจิ ยั แบบ
ผสม ที่ใช้ท้ งั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ด้วยคาดหวังว่า ข้อค้นพบที่ได้ จะสามารถนําไปใช้ในการหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถึงราก และครอบคลุมเหตุปัจจัยอย่างแท้จริ ง อันจะส่ งผลต่อการแก้ไขปั ญหาอย่าง
ยัง่ ยืน

ผูว้ จิ ยั

กันยายน 2557
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 บทนํา
โรคพยาธิ ใ บไม้ต ับ ยัง คงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชน
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เนื่ องจากโรคนี้ เป็ นสาเหตุ สํา คัญที่ ท าํ ให้เกิ ด
โรคมะเร็ งท่อนํ้าดี และมีการเสี ยชีวติ จากโรคนี้เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี ในปี 2550 มีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ ด้วย
โรคมะเร็ งท่อนํ้าดี 28,000 ราย เฉลี่ยวันละ 76 คน และในปั จจุบนั พบว่า ความชุ กของการเกิดโรคมะเร็ งตับ
หรื อส่ วนหนึ่ งคื อ มะเร็ งท่ อ นํ้ าดี ใ นประเทศไทยยัง พบสู งมากในประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (1) และการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคพยาธิ ใบไม้ตบั สถานการณ์ โรคล่าสุ ดในปี
2552 ( 4 ) พบว่า อัตราความชุ กของโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ทัว่ ประเทศมีค่าเฉลี่ย 8.7% การกระจายของโรคพยาธิ
ใบไม้ตบั ในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อมี อตั ราความชุ กสู งกว่าภาคอื่ นคื อ 16.6% เมื่ อพิ จารณาในระดับ
หมู่ บ ้า นพื้ นที่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า อัตราความชุ กของโรคพยาธิ ใบไม้ตบั สู งที่ สุดถึ ง 85.2%
นอกจากนั้น สถิติสาธารณสุ ข พ.ศ. 2553 ของกระทรวงสาธารณสุ ข รายงานจํานวนสาเหตุการตายจากเนื้ อ
งอกร้ายที่ตบั และท่อนํ้าดี ในตับ ทั้งประเทศ 14,008 ราย โดยอยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 7,513 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 53.6(3)
ปั จจุบนั องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดีเป็ นโรคสําคัญและยอมรับให้
โรคพยาธิ ใบไม้ตบั เป็ นสาเหตุที่สําคัญในการเป็ นสารก่อมะเร็ งที่ทาํ ให้เกิดโรคมะเร็ งท่อนํ้าดี โรคมะเร็ งตับ
หรื อส่ วนหนึ่ งคือมะเร็ งท่อนํ้าดี (2) ชนิ ดของพยาธิใบไม้ตบั ที่ก่อโรคในคนในประเทศไทย คือ Opisthorchis
viverini พยาธิ ตวั เต็มวัยขณะมีชีวิตพบอยู่ในทางเดิ นนํ้าดี และท่อนํ้าดี ของตับของคน พบได้ทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่พบในอัตราที่สูงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ สาเหตุของโรคเกิ ดจากการ
รับประทานอาหารประเภทที่ปรุ งจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุ งดิบ หรื อสุ กๆ ดิบๆ ซึ่งมีตวั
อ่อนพยาธิ ใบไม้ตบั ปนเปื้ อน เช่น ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ (น้อยกว่า 6 เดือน) หรื อส้มตํา
ปลาร้ าดิ บ เป็ นต้น เมื่ อคนรวมทั้ง แมวหรื อสุ นัขซึ่ ง เป็ นสั ตว์รัง โรคพยาธิ ใบไม้ตบั ที่ สําคัญ ถ่ายอุ จจาระ
ปนเปื้ อนลงในแหล่ งนํ้าก็จะทําให้เกิ ดการแพร่ ระบาดได้ อี กทั้งพยาธิ ใบไม้ตบั ซึ่ งมี อายุขยั มากกว่า 10 ปี
อาศัยอยู่ในท่อนํ้า ดี ท้ งั ของคนและสั ตว์รัง โรคเป็ นเวลานานจะทําให้มี พยาธิ สะสมจํา นวนมากขึ้ น มี การ
อักเสบของท่อนํ้าดีมากขึ้น และมีโอกาสพัฒนากลายเป็ นมะเร็ งท่อนํ้าดี (3) ผูท้ ่ีเคยเป็ นโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และ
กินยารักษาพยาธิ แล้วกลับมาเป็ นซํ้าอีกสู งถึ งร้ อยละ 12 ซึ่ งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ ยงต้นเหตุ พบว่า
ประชาชนในพื้นที่ที่พบโรคพยาธิ ใบไม้ตบั สู ง ยังคงกินอาหารที่ทาํ จากเนื้ อปลานํ้าจืดเกล็ดขาวดิ บๆ สุ กๆ
เป็ นประจําเหมือนเดิม ร้อยละ 7 และกินเป็ นครั้งคราว ร้อยละ 84 และร้อยละ 38 ยังมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระ
นอกส้วม (4)
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ในการดําเนินการแก้ไขปั ญหาที่ผา่ นมา หลังจากมีการค้นพบพยาธิ ใบไม้ตบั ครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ.2458 และตรวจพบพยาธิ ในผูป้ ่ วย ได้มีการศึกษาวิจยั มากมายกระทัง่ นําไปสู่ การกําหนดนโยบาย
และดําเนิ นมาตรการ “อี สานไม่กินปลาดิ บ” เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ทําให้ความชุ กของโรคลดลงและ
สามารถลดปั ญหาลงได้ระดับหนึ่ง แต่การดําเนิ นงานขาดความต่อเนื่ อง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่ วมจาก
ภาคประชาชน อีกทั้งลักษณะของปั ญหาที่เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมของคน เชื่อมโยงกับบริ บททางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และวิถีชีวติ ของชุมชนนั้น ทําให้ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดียงั คงมีอุบตั ิการณ์ที่สูง
อยูถ่ ึงปั จจุบนั (3)
ในการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาที่ผ่านมา หลังจากมีการค้นพบพยาธิ ใบไม้ตบั ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ.2458 และตรวจพบพยาธิ ในผูป้ ่ วย ได้มีการศึกษาวิจยั มากมายกระทัง่ นําไปสู่ การกําหนดนโยบายและ
ดําเนิ นมาตรการ “อีสานไม่กินปลาดิบ” เริ่ มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ทําให้ความชุ กของโรคลดลงและสามารถ
ลดปั ญหาลงได้ระดับหนึ่ ง แต่การดําเนิ นงานขาดความต่อเนื่ อง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่ วมจากภาค
ประชาชน อีกทั้งลักษณะของปั ญหาที่ เป็ นเรื่ องของพฤติกรรมของคน เชื่ อมโยงกับบริ บททางวัฒนธรรม
ความเชื่อ และวิถีชีวติ ของชุมชนนั้น ทําให้ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดียงั คงมีอุบตั ิการณ์ที่สูง
อยูถ่ ึงปั จจุบนั
ในส่ วนของพื้นที่เครื อข่ายบริ การที่ 9 ซึ่ งครอบคลุมจังหวัดนครราชสี มา สุ รินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ
โรคพยาธิ ใบไม้ตบั ยังคงเป็ นปั ญหาของหลายๆ พื้นที่ หนึ่งในนั้นคือตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลในปี 2555 พบว่า มีการตรวจพบหนอนพยาธิ ในกลุ่มเสี่ ยงร้อยละ 24.34 และหมู่บา้ นที่พบสู งสุ ดคือ
ร้อยละ 36.33 และในจํานวนผูท้ ี่ตรวจพบนี้พบว่าเป็ นพยาธิ ใบไม้ตบั ถึงร้อยละ 90 จากสภาพปั ญหาดังกล่าว
สํา นัก งานป้ องกันควบคุ ม โรคที่ 5 นครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานในสั ง กัดกรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุ ข มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุ นวิชาการด้านการป้ องกันควบคุ มโรคแก่ หน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นที่รับผิดชอบ จึงมีแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบที่เหมาะสมในการป้ องกันโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุ มชน
โดยมีแนวคิดที่จะนํากระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มาเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั ภายใต้
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพของคนในชุมชนว่าสามารถร่ วมกันแก้ปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ลงมือ
ปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน เน้นใช้ทุนของชุ มชน การพัฒนาศักยภาพของ
ชุ ม ชน ให้ส ามารถ “คิ ดเป็ น ทํา เป็ น” ผ่า นกระบวนการศึ กษาวิจยั และการเรี ย นรู ้ แบบมี ส่วนร่ วมในทุก
ขั้นตอน โดยมี ทีมวิจยั ทําหน้าที่ เป็ นพี่เลี้ ยงในการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ซึ่ งท้ายที่สุดจะสามารถยกระดับ
กระบวนการพัฒ นาชุ ม ชน มี แ กนนํา ชุ ม ชนที่ เ ข้ม แข็ง เกิ ด ความสามัค คี ภ ายในชุ ม ชน สามารถนํา
ประสบการณ์ ที่ เรี ย นรู ้ ไ ปสู่ ก ารแก้ไ ขปั ญหาหรื อพัฒนาด้า นอื่ น และขยายผลสู่ ชุ มชนอื่ น และจะส่ งผล
กระทบแก้ไขปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ได้อย่างแท้จริ งในระยะยาว ซึ่งจะส่ งผลให้สามารถลดความเสี่ ยงจาก
การเกิดโรคมะเร็ งท่อนํ้าดี ลดภาระการใช้เวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข การสู ญเสี ย
ชีวติ ก่อนวัยอันควร เป็ นการเพิ่มคุณภาพชีวติ เพิ่มผลผลิตของประเทศชาติต่อไป
จากสภาพปั ญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั นี้จึงต้องการวิเคราะห์หาปั จจัย
ที่ เป็ นตัวกํา หนดสภาพปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุ ม ชนโดยใช้แนวคิ ดปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health
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Determinants) ทั้ง สามด้า นได้แก่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อม และปั จจัย ด้า นระบบบริ ก าร
สุ ขภาพ มาเป็ นกรอบแนวคิ ดในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยคาดหวังว่า ข้อมู ลที่ ได้จากการวิจยั จะ
สามารถนําไปใช้ในการกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการวิจยั พัฒนารู ปแบบการป้ องกันควบคุ มโรคพยาธิ ใบไม้ตบั โดยใช้
ชุมชนเป็ นฐาน เป็ นกรณี ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุ มชน ใน 3 ด้าน ได้แก่
ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านระบบบริ การสุ ขภาพ
2) เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั กับปั จจัยกําหนด

1.3 ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดสภาพปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุมชนแห่งหนึ่ง ของ
ตําบลละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นอาสาสมัครแกนนําชุมชน ที่ยินดีเข้าร่ วม
โครงการวิจยั และให้ขอ้ มูลด้วยความสมัครใจ
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลของการวิจยั นี้จะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุมชนอย่าง
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งอย่างรอบด้าน อันจะส่ งผลต่อการลดโรคและ
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากโรคพยาธิ ใบไม้ตบั อีกทั้งจะสามารถเป็ นแบบอย่างในการนําไปใช้กบั ชุมชนอื่นๆ
ที่มีสภาพปั ญหาและลักษณะชุมชนที่คล้ายคลึงกัน
1.5 คําจํากัดความ
1) ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health Determinants) หมายถึง ปั จจัยหลัก 3 ด้านที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพของบุคคล ประกอบด้วย ปั จจัยด้านบุคคล ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านระบบ
บริ การสุ ขภาพ
2) ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพด้านบุคคล หมายถึง ปั จจัยภายในบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความเสี่ ยงหรื อเป็ น
สาเหตุ ข องการติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ บไม้ต ับ ของบุ ค คลนั้น ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นชี ว ภาพ จิ ต ใจ และ
พฤติกรรม
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3) ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพด้านสิ่ งแวดล้อม หมายถึง ปั จจัยภายนอกบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อภาวะเสี่ ยง
หรื อเป็ นเหตุ ปั จจัย ให้เกิ ดปั ญหาการติ ดเชื้ อโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ของคนในชุ มชน ได้แก่ ด้า น
กายภาพ ชีวภาพ และสังคม
4) ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพด้านระบบบริ การสุ ขภาพ หมายถึ ง ระบบที่ ครอบคลุ มทั้ง ระบบบริ การ
บริ ก ารทางการแพทย์ ที่ เน้นบริ ก ารทางการแพทย์ใ นสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และระบบ
สาธารณสุ ข ที่เป็ นระบบการให้บริ การในชุมชน การส่ งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง การ
สาธารณสุ ขมูลฐานที่เน้นบริ การสุ ขภาพในครอบครัว ชุมชน เป็ นต้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพโรคพยาธิ ใบไม้ตบั : กรณี ศึกษาชุ มชนแห่ งหนึ่ งในตําบล
ละหาน อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) ความรู ้เรื่ องพยาธิ ใบไม้ตบั
2) ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ
3) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ เรื่ องพยาธิ ใบไม้ ตับ
วงจรชีวติ ของพยาธิ
พยาธิ ใบไม้ตบั ตัวแก่อาศัยในท่อนํ้าดีเล็กๆ ในตับคนหรื อสัตว์ เช่น แมว สุ นขั ซึ่ งเป็ นโฮสต์
เฉพาะ พยาธิ ตวั แก่อาจอยูใ่ นถุงนํ้าดี หรื อท่อของตับอ่อนได้ ไข่จะปนออกมากับท่อนํ้าดีเข้าสู่ ลาํ ไส้เล็กและ
ไชจะออกมาพร้อมกับอุจจาระถ้าถ่ายอุจจาระลงนํ้า หอยพวก Bithynia species ซึ่ งเป็ นโฮสต์กลางที่หนึ่ งจะ
กิ นไข่พยาธิ ภายในตัวหอยจะฟั กตัวเป็ นตัวอ่อนมิ ราซิ เดียม (miracidium) แล้วเจริ ญเป็ น Sporocyst, redia
และเซอคาเรี ย (cercaria) ตามลําดับ เซอร์ คาเรี ยจะออกจากหอยว่ายนํ้าเข้าสู่ ปลา ซึ่ งเป็ นโฮสท์กลางที่ 2 ที่
พบมากคือปลาจําพวก Cyprinoid ซึ่ งเป็ นปลาเกล็ดขาว ได้แก่ ปลาแม่สะแด้ง ลาตะเพียน ปลาสร้อยนกเขา
ปลาสู ตร ปลากระมัง เป็ นต้น เซอร์ ค าเรี ย นจะไชเข้า ไปอยู่ใ นเนื้ อปลาและเจริ ญ เป็ นเมตาเซอร์ ค าเรี ย
(metacercaria) ซึ่ งอยู่ในซี สต์ (cyst) ระยะนี้ จะเป็ นระยะติดต่อ นอกจากนี้ ปลาจําพวกปลานิ ลและปลาไน
สามารถติดเชื้อพยาธิ ได้เหมือนกัน เนื้ อปลาที่แช่เย็นที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซี ยสยังสามารถทําให้เกิดโรค
ได้ ปลาแช่น้ าํ เกลือที่มีความเข้มข้น 0.9 – 5 เปอร์ เซ็นต์ นาน 2-3 วันก็ยงั สามารถทําให้เกิดโรคได้เช่นกัน ถ้า
เพิ่มความเค็มเป็ น 20 เปอร์ เซ็ นต์ซ่ ึ งเท่ากับความเค็มของปลาร้ า เกิ น 6 ชัว่ โมง พยาธิ จึงจะตาย และถ้าเติม
กรดนํ้าส้ม 4 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเท่ากับความเข้มข้นในก้อยปลานานเกินกว่าครึ่ งชัว่ โมงพยาธิ ตวั อ่อนไม่สามารถ
ติดต่อได้ เมื่อคนและสัตว์ที่เป็ นโฮสต์เฉพาะ กินปลาดิบๆ หรื อสุ กๆ ดิบๆ เข้าไป ผนังซี สต์จะถูกย่อยโดย
นํ้าย่อย เมตาเซอร์ คาเรี ยจะออกจากซี สต์มาอยูใ่ นลําไส้ส่วนดู โอดินมั แล้วเดินทางผ่าน ampula of Vater เข้า
ท่อนํ้าดี ใหญ่ และเดิ นทางต่อไปจนกระทัง่ ถึงท่อนํ้าดี เล็กแล้วเจริ ญเติบโตเป็ นตัวแก่ที่นี่ รวมเวลาทั้งหมด
ของวงจรชี วิตพยาธิ น้ ี เป็ นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตัวแก่พยาธิ ใบไม้ตบั สามารถอยูใ่ นร่ างกายของคนเรา
ได้นานถึง 25 ปี (4)
พยาธิ กาํ เนิดและพยาธิ วทิ ยา
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ วทิ ยาเกิดจากพยาธิ ใบไม้ตบั เนื่องจากระคายเคืองต่อผนังท่อนํ้าดี
และการอุดกั้นท่อนํ้าดี เนื่ องจากพยาธิ มีการเคลื่ อนตัวไปมาอยูใ่ นนั้น และบางตัวก็ไปอุดท่อนํ้าดีส่วนปลาย
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และอี กส่ วนหนึ่ งเนื่ องจากสารที่พยาธิ ปล่อยออกมา (excretory secretory products) ทําให้ท่อนํ้าดี เกิ ดการ
อักเสบ และเกิ ดการระคายเคืองต่อผนังของท่อนํ้าดี อีกด้วย และยังมีผูเ้ ชื่ ออีกด้วยว่าพยาธิ กาํ เนิ ดจากกลไก
พยาธิ วิทยาภู มิคุม้ กัน ทําให้มีการอักเสบแบบแกรนู โลมา ซึ่ งจะทําให้เกิ ดพยาธิ สภาพในท่อนํ้าดี มากขึ้น
เซลล์บุท่อนํ้าดีจะมี hyperplasia และเพิ่มจํานวนมากขึ้นอย่างผิดธรรมดา ทําให้ผนังท่อนํ้าดีหนาขึ้น ท่อนํ้าดีก็
ตีบหรื อแคบลง และเมื่อเกิดอาการอุดกันโดยตัวพยาธิ นํ้าดีจะคัง่ อยูภ่ ายในท่อนํ้าดีส่วนปลาย ทําให้ท่อนํ้าดี
โป่ งพองเป็ นแห่ง ๆ บางแห่งกลายเป็ นซี สต์และมีท่อนํ้าดีเล็กๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้ท่อนํ้าดีไหลเข้าสู่ ท่อ
นํ้าดีใหญ่ต่อไป (4)
สาเหตุของการแพร่ ระบาด
สาเหตุ ที่ ท ํา ให้ มี ก ารแพร่ ระบาดของโรคพยาธิ ใ บไม้ ต ับ และยัง คงมี ก ารติ ด เชื้ อ สู งในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ เนื่องจากมีปัจจัย 4 ประการ
1. ค่ า นิ ย ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วกับ อาหารการกิ น โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (และภาคเหนื อ) เกี่ยวกับเตรี ยมอาหารดิบ หรื อดิบๆ สุ กๆ เช่น ก้อยปลา ส้มปลา ที่ถือ
ว่าเป็ นอาหารประจําที่ตอ้ งทํากินและเลี้ยงกัน ทั้งในการเลี้ยงฉลอง สังสรรค์ และเทศกาลต่างๆ เช่น งานบวช
งานบุญ ลงแขกทํานา งานเลี้ยงกันในหมู่เพื่อน โดยทําการปรุ งทั้งอาหารปลาดิบชนิ ดสดเป็ นเมนู หลักที่ มี
รสชาติและหาได้ง่ายในพื้นที่ ซึ่ งในเนื้ อปลา มีตวั อ่อนพยาธิ ระยะติดต่ออยูใ่ นเนื้อปลา เมื่อคนกินอาหารที่
เป็ นปลาปรุ งดิบหรื อดิบๆ สุ กๆ ทําให้คนติดโรคและแพร่ โรคได้
2. การแพร่ กระจายของโรคยังดําเนิ นอยูต่ ลอดเวลา แม้วา่ ทุกครัวเรื อนมีส้วมราดนํ้าใช้ เมื่อทุกคนถ่าย
อุ จจาระในส้ วมจะป้ องกันการแพร่ โรคสู่ ชุ ม ชน แต่ เนื่ องจากการสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้อมในชนบทไม่ดี
เท่าที่ควร รวมทั้งประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่ให้ความสําคัญ เพราะเมื่อประชาชนเหล่านี้ ออกไปทํานาทําไร่
มักจะถ่ายอุจจาระนอกส้วม โดยถ่ายอุจจาระบนพื้นดิน หรื อถ่ายอุจจาระตามพุม่ ไม้ หรื อถ่ายลงในนํ้า ดังนั้น
เมื่อฝนตกลงมาก็จะชะอุจจารระที่มีไข่พยาธิ ใบไม้ตบั ลงไปในนํ้า ทําให้ไข่พยาธิ มีโอกาสพบหอย พบปลาที่
เป็ นตัวส่ งผ่านโรคสู่ คนได้
3. ในแหล่งนํ้าต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (และภาคเหนื อ) มีหอย และปลาอยูร่ ่ วมกัน ทําให้วฏั
จักรชีวิตของพยาธิ ใบไม้ตบั ครบสมบูรณ์ นอกจากนี้ ภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะต่อการเจริ ญเติบโต
ของสัตว์จาํ พวกหอยและปลา มีแหล่งเพาะพันธุ์ของหอยและปลาที่เป็ นตัวส่ งผ่านโรคให้ครบวงจร (1)

2.2 สุ ขภาพและปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ
ในปี พ.ศ.2541 องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามใหม่ของคําว่า “สุ ขภาพ” ว่า “สุ ขภาพ หมายถึง สุ ข
ภาวะอันสมบูรณ์และมีความเป็ นพลวัตทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไม่ใช่เพียงการปราศจาก
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โรคและการเจ็บ ป่ วยเท่า นั้น” ส่ วนพระราชบัญญัติสุข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2550 ได้ใ ห้นิย ามว่า “สุ ข ภาพ
หมายความถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์
รวมอย่างสมดุล” และให้นิยามของ “ปั ญญา” ว่า “ปั ญญาหมายความถึง ความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทัน และความเข้าใจ
อย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์ แลความมีโทษ ซึ่ งนําไปสู่ ความมีจิตอันดีงาม
และเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่”
ซึ่ งมิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความเชื่ อมโยงและส่ งผลต่อกันและกันอย่างเป็ น
องค์รวม เช่น การเจ็บป่ วยทางร่ างกาย โดยเฉพาะหากเป็ นโรคร้ ายหรื อร่ างกายพิการ ก็มกั จะเกิดผลกระทบ
ต่อมิ ติทางจิ ต สังคม และจิ ตวิญญาณ (ปั ญญา) อย่างเป็ นลู กโซ่ ในทางตรงกันข้าม การมี สุขภาพทางจิ ต
วิญญาณก็ย่อส่ งผลดี ต่อมิ ติสุขภาพอื่ นอย่างเป็ นลูกโซ่ เช่ นเดียวกัน และยังกล่าวอีกว่า สุ ขภาพของคนเรา
นอกจากมี ความเชื่ อมโยงระหว่างมิ ติ 4 ด้านภายในตัวเองแล้ว ยังขึ้ นกับปั จจัยหลัก อี ก 3 ด้านซึ่ งเรี ย กว่า
“ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health Determinants) (14)
สุ รเกียรติ อาชานุ ภาพ (14) ได้กล่าวว่า ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health Determinants) มีองค์ประกอบที่
สําคัญๆ ดังนี้
1) บุคคล ปั จจัยภายในบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาวะของตนเอง ได้แก่ ปั จจัยด้านชี วภาพ จิตใจ
และพฤติกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1.1) ปั จจัยด้านชีวภาพ
(1) พันธุ กรรม มนุ ษย์ทุกคนมีสารพันธุ กรรม (ดีเอ็นเอ) ที่แฝงตัวอยูใ่ นโครโมโซมของ
เซลล์ทุกเซลล์ ซึ่ งสื บทอดมาจากบรรพบุรุษทั้ง 2 ฝ่ าย เป็ นตัวกําหนดรู ปร่ างหน้าตา สรี ระ สติปัญญา จิตใจ
อารมณ์ นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ภูมิคุม้ กัน พฤติกรรม การเกิดโรค
บุ คคลที่ มีพนั ธุ กรรมที่ กาํ หนดลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง อยู่ในตัว เช่ น พันธุ กรรมของ
โรคเบาหวาน ก็จะป่ วยเป็ นโรคเบาหวานเมื่อมีพฤติกรรมและ/หรื อปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมมาส่ งเสริ มหรื อหาก
มีสายพันธุ์ที่แรง ก็อาจเป็ นโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายนอกก็ได้
(2) อายุและเพศ ปั จจัยทั้ง 2 นี้ นอกจากเป็ นตัวกําหนดพัฒนาการทางร่ างกาย และการ
เกิดโรคแล้ว ยังมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ชีวติ พฤติกรรม และบทบาทในครอบครัวและสังคม ซึ่ งอาจ
แตกต่างกันไป
ทางการแพทย์ แบ่งกลุ่มเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคตามเพศ (ชายกับหญิง) และตามกลุ่มอายุ
(ได้แก่ ทารก ก่อนวัยเรี ยน วัยเรี ยน วัยทํางาน วัยเจริ ญพันธุ์ และวัยสู งอายุ) ซึ่ งต้องการการดู แลช่ วยเหลื อ
ต่างกันไป
1.2) ปั จจัยด้านจิตใจ ครอบคลุมในเรื่ องของการรับรู ้ ทัศนคติ เจตคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ และ
ค่านิ ยมของบุคคล ซึ่ งเป็ นสิ่ งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีผลต่อการเกิดโรคและสุ ขภาวะของคนคน
นั้น ตัวอย่างเช่น
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• บุคคลที่มีเจตคติและค่านิ ยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น การสู บบุหรี่
การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวโสเภณี ก็ยอ่ มกระทําพฤติกรรมนั้นจนเสพติดหรื อเป็ นนิสัย ในที่สุด ก็
จะเกิดการเจ็บป่ วยที่มีเหตุจากพฤติกรรมเสี่ ยงนั้นๆ
• บุคคลที่ยึดถือลัทธิ วตั ถุนิยมและบริ โภคนิ ยม ก็ยอ่ มดิ้นรนแสวงหาวัตถุเงินทองให้
มากที่สุด ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว จนอาจเกิดปั ญหาครอบครัว ความเครี ยด และการเจ็บป่ วยต่างๆ
อาจมีความเห็นแก่ตวั แก่งแย่งชิ งดี จนเกิดความขัดแย้ง จนเกิดความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับผูอ้ ื่น อาจถึงขั้น
ขายตัวหรื อก่ออาชญากรรม มีผลกระทบต่อชีวติ และสุ ขภาพของตนเองและครอบครัว และอาจถึงขั้นเป็ นหนี้
ล้นพ้นตัว เกิดทุกขภาวะมากมาย
• ผูท้ ี่ เป็ นโรคเรื้ อรั ง เช่ น เบาหวาน ความดันเลื อ ดสู ง หากมี ก ารรั บ รู ้ เจตคติ แ ละ
แรงจูงใจเชิงบวก ก็ยอ่ มมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่ งสามารถควบคุมโรคได้ มีสุขภาวะและ
อายุยนื ยาว หากเป็ นไปในเชิงลบก็ยอ่ มได้รับผลตรงกันข้าม
• ประชาชนจํานวนมากที่มีการรับรู ้ และความเชื่ อเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างผิดๆ ก็จะมี
พฤติ ก รรมการใช้ย าที่ เป็ นอันตรายต่ อ ร่ า งกาย ปั ญหานี้ นอกจากเกิ ดจากปั จจัย ของตัวบุ ค คลแล้วยัง อาจ
เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น ความบกพร่ องของระบบการศึกษาและระบบบริ การสาธารณสุ ขใน
การให้การศึกษาเรื่ องนี้แก่ประชาชน การชักนําของครอบครัวและเพื่อนบ้าน เป็ นต้น
1.3) พฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลย่อมส่ งผลโดยตรงต่อสุ ขภาวะและการเจ็บป่ วยของคน
คนนั้น ที่สาํ คัญได้แก่
(1) การดําเนินชี วิตประจําวัน ตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการกิน อยู่
หลับ นอน อิ ริย าบถต่า งๆ การเดิ นทาง เป็ นต้น ถ้า ขาดสุ ข นิ สัย ขาดสํา นึ กในความปลอดภัย หรื อมี ความ
ประมาท ก็อาจเกิดการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ อุบตั ิเหตุ หรื อตกเป็ นเหยือ่ ของการเกิดอาชญากรรมขึ้นได้
(2) การเรี ยน หมายถึง การเรี ยนรู ้ของบุคคลทั้งในเรื่ องวิชาการ วิชาชี พ และทักษะชีวติ
จากแหล่งเรี ยนรู ้ทุกรู ปแบบ (ครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูร้ ู ้ ประสบการณ์ ชี วิต เป็ นต้น) หากบุ ค คลสามารถเรี ยนรู ้ อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิ ดจนตาย รู ้ จกั วิเคราะห์
สังเคราะห์ และนําไปปฏิบตั ิพฒั นาตนเองอยูต่ ลอดเวลา ก็ยอ่ มจะสร้างสุ ขภาพให้แก่ตนเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การพัฒนาสุ ขภาพทางจิตวิญญาณ
(3) การงาน หมายถึ ง การทํา งานและการประกอบอาชี พ ลัก ษณะของอาชี พ และ
สิ่ งแวดล้อมของการทํางานย่อมมีอิทธิ พลต่อสุ ขภาวะของบุคคล เช่น เกษตรกรอาจเสี่ ยงต่อพิษสารเคมี อาการ
ปวดหลังและการเจ็บป่ วยที่เกิ ดจากแสงแดด คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
โรคจากสารเคมีและมลพิษและการเจ็บป่ วยจากอิริยาบถของการทํางาน คนงานก่อสร้างอาจเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ
บุคลากรสาธารณสุ ขอาจเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ เป็ นต้น การเจ็บป่ วยลักษณะนี้ เรี ยกว่า “โรคจากการประกอบ
อาชี พ (Occupational Diseases)” และการส่ งเสริ มสุ ขภาพคนทํางาน เรี ยกว่า “อาชี วอนามัย (Occupational
Health)”
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นอกจากนี้ อาชี พบางอย่างอาจมีรายได้นอ้ ย ขาดความมัน่ คงทางการเงิน มีปัญหาความ
ยากจน และปั ญหาการกูห้ นี้ยมื สิ น เกิดความเครี ยดสู ง ชักนําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยง เช่น สู บบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ติดยาเสพติด เป็ นต้น
บรรยากาศในการทํางาน ก็อาจสร้างความเครี ยดปั ญหาความขัดแย้งระหว่างคนทํางาน
ด้วยกัน
บางคนทํางานหนัก ถูกบีบรัดด้วยเรื่ องเวลา หรื อมุ่งหาเงินจนเกิดความเครี ยด ไม่มีเวลา
พักผ่อน ไม่มีเวลาดู แลตนเองและครอบครัว ก็อาจกระทบต่อสุ ขภาวะและคุ ณภาพชี วิตทั้งของตนเองและ
ครอบครัวได้
บางคนทํางานในลักษณะอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ก็จะเกิดความสุ ข ความ
ปี ติ ลดความเห็นแก่ตวั ซึ่ งส่ งผลดีต่อสุ ขภาพทุกด้าน
(4) การเล่น หมายถึง การเล่นสนุ ก การหาความบันเทิง การทํางานอดิเรก การพักผ่อน
หย่อนใจ หากปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้องก็อาจมี ผลกระทบต่อสุ ขภาวะ เช่ น การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเกิ นตัว (เกิ ดภาระ
หนี้ สิน) โรคติดเกม อุบตั ิเหตุ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอดส์ โรคจากการสู บบุหรี่ หรื อแอลกอฮอล์
เป็ นต้น
หากปฏิบตั ิถูกต้อง เช่น รู ้จกั ออกกําลังกาย ฟั งเพลง เล่นดนตรี วาดรู ป ปลูกต้นไม้ เลี้ยง
สัตว์ ชมธรรมชาติ เป็ นต้น ก็ยอ่ มส่ งเสริ มสุ ขภาวะโดยรวมของบุคคล
(5) การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การมีความสัมพันธ์กบั บุคคลภายในครอบครัว ที่ทาํ งาน
หน่วยงาน องค์กร ชุมชน และยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์อาจมีลกั ษณะ
เชิ งบวกซึ่ งส่ งผลดีต่อสุ ขภาวะ (เช่น ความเอื้ออาทร การอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อมและธรรมชาติ) หรื อลักษณะเชิง
ลบซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาวะ (เช่น การทําร้ายกัน การทําลายสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ)
ปั ญหาที่พบว่ามีความรุ นแรงมากขึ้นเป็ นลําดับได้แก่ การหย่าร้าง การทะเลาะเบาะแว้ง
ในครอบครัว การทอดทิ้งเด็กและผูส้ ู งอายุ ความขัดแย้งในที่ทาํ งาน หน่วยงาน องค์กร ความขัดแย้งในสังคม
(รวมทั้งการก่อเหตุร้าย การก่อการร้ ายและสงคราม) การทําลายธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดสภาวะโลกร้อน
หรื อสภาวะเรื อนกระจก (Green House Effect)
(6) พฤติกรรมสุ ขภาพ พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคซึ่ งเป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไป ก็
คือ การบริ โภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรื อเสพสารเสพติด การขาดการออก
กําลังกาย การมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย การขาดสุ ขนิ สัยที่ดี การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม การขับขี่รถด้วยความ
ประมาท
พฤติกรรมที่มีผลต่อสุ ขภาวะทางจิตและสังคม ก็คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ น
เชิ งลบดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิ ดความเครี ยดและการทะเลาะเบาะแว้ง รวมทั้งก่อให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุ นแรง การก่ออาชญากรรม การทําร้ายร่ างกาย การเข่นฆ่ากัน
พฤติกรรมที่มีผลต่อสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ ก็คือ การขาดการบริ หารจิต (ซึ่ งหมายถึง
การปฏิบตั ิตามแก่นธรรมทางศาสนา) ไม่สามารถลดอัตตาและความเห็นแก่ตวั รวมทั้งนําไปสู่ การใช้ชีวิตที่
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ฟุ้งเฟ้อและประมาท ซึ่ งส่ งผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาวะโดยรวม เช่น ความฟุ้งเฟ้ อฟุ่ มเฟื อยอาจนําไปสู่ การ
ใช้จ่า ยที่ เกิ นตัว เกิ ดภาระหนี้ สิ น การก่ ออาชญากรรม การทํา งานหนัก เกิ นจนไม่ มีเวลาดู แลตนเองและ
ครอบครัว ความประมาทอาจนําไปสู่ การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม และเกิดอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
ถ้า หากบุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี มี ก ารปฏิ บ ตั ิ ตรงกันข้า มกับ พฤติ ก รรมเชิ ง ลบ
ดังกล่าว ก็ยอ่ มส่ งผลดีต่อสุ ขภาวะโดยรวมของคนคนนั้น
(7) การดู แลสุ ข ภาพตนเอง หมายถึ ง พฤติ ก รรมของบุ ค คลในการดู แลสุ ข ภาพของ
ตนเองและครอบครั ว รวมทั้งการรู ้ จกั แสวงหาบริ การที่ เหมาะสม เช่ น การดู แลตนเองขณะตั้งครรภ์ การ
คลอดที่ปลอดภัย การดูแลบุตรทั้งทางร่ างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่ วยั รุ่ น การมีพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่ดี การป้ องกันอุบตั ิเหตุในบ้าน ที่ทาํ งาน และบนถนน การตรวจกรองโรค (เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสู ง
ไขมันในเลื อดสู ง มะเร็ งบางชนิ ด) การรั กษาตนเอง รวมทั้งการใช้ยาและแสวงหาบริ การที่ เหมาะสมเมื่อ
เจ็บป่ วย เป็ นต้น
2) สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และสังคม
2.1) สิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพ ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่เป็ นกายภาพทั้งหมด ที่สาํ คัญได้แก่
(1) ปั จจัยพื้นฐานของการดํารงชี วิต เช่น ที่อยูอ่ าศัย นํ้า อากาศ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม สิ่ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นต้น
(2) การคมนาคม ประกอบด้วยยานพาหนะและถนนหนทางซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจราจร อันเป็ นปั ญหาสําคัญอันดับแรกๆ ของบ้านเรา
(3) สิ่ งเสพติด (บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด) และมลพิษ เป็ นสาเหตุสําคัญของการ
ทําลายสุ ขภาพประชาชนจํานวนมาก
(4) สิ่ งอํานวยสุ ขภาพ เช่น สวนสาธารณะ สวนสุ ขภาพ สถานที่และอุปกรณ์ออกกําลัง
กาย เวชภัณฑ์ วัคซี น เป็ นต้น
2.2) สิ่ งแวดล้อมด้านชีวภาพ หมายถึง สิ่ งมีชีวติ ได้แก่
(1) เชื้ อโรค ซึ่ งเป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้ อและมะเร็ งบางชนิ ด (เช่ น มะเร็ งตับ มะเร็ ง
ลําไส้ใหญ่ มะเร็ งต่อมนํ้าเหลือง มะเร็ งปากมดลูก เป็ นต้น)
(2) พืช ได้แก่ ต้นไม้ (ที่ให้ออกซิ เจน ความร่ มเย็น ความเขียวขจี) สมุนไพร ผักผลไม้ที่
เป็ นอาหารสุ ขภาพ รวมทั้งพื้ชบางชนิดที่เป็ นพิษต่อสุ ขภาพ
(3) สัตว์ เป็ นทั้งแหล่งสารอาหารที่สําคัญขอมนุ ษย์ และเป็ นพิษภัยต่อสุ ขภาพ (เช่ น
สุ นขั บ้า สัตว์มีพิษ)
(4) มนุ ษย์ เป็ นปั จจัยแวดล้อมของบุคคลที่ท้ งั ส่ งเสริ มและบัน่ ทอนสุ ขภาวะของบุคคล
นั้นๆ ขึ้นกับว่าเป็ นความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรื อเชิงลบ
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2.3) สิ่ งแวดล้อมด้านสังคม ครอบคลุมปั จจัยย่อยมากมาย ที่สาํ คัญ ได้แก่
(1) ครอบครั ว ถื อว่า เป็ นสถาบันพื้น ฐานที่ มี ผลต่ อสุ ข ภาพของบุ ค คล ครอบครั ว ที่
แข็งแรงมีความอบอุ่นย่อมนําพาสมาชิ กของครอบครัวไปสู่ สุขภาพทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลบุตร
อย่างถู กต้อง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ย่อมมีผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญาของบุตร
หรื อผูเ้ จ็บป่ วยโรคต่างๆ หากได้รับแรงสนับสนุ น ดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ก็ยอ่ มจะช่วยให้หายจากโรค
หรื อสามารถดูแลตัวเองจนมีสุขภาพทางกายได้
ในปั จ จุ บ ัน สถาบัน ครอบครั ว มี ค วามอ่ อ นแอ เนื่ อ งจากผลกระทบของการพัฒ นา
เศรษฐกิ จและสังคม ทําให้เกิดความห่ างเหิ นและความแตกแยกในครอบครัว เกิ ดปั ญหาการหย่าร้ าง ความ
รุ นแรงในครอบครัว ปั ญหาวัยรุ่ น การทอดทิ้งเด็ก ผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่เจ็บป่ วย เป็ นต้น
(2) ชุ มชน ความเข้มแข็งของชุ มชนย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยรวมของบุคคล ชุ มชนที่มี
ผูน้ าํ และการรวมตัวอย่างเหนียวแน่น ย่อมมีศกั ยภาพในการดูแลกันเองและพึ่งตนเองได้ท้ งั ทางด้านเศรษฐกิจ
(การเติบโตของกองทุนชุมชน การลดภาระหนี้สินของครอบครัว) การศึกษา (มีการเรี ยนรู ้และการพัฒนาภูมิ
ปั ญญา) วัฒนธรรม (การพัฒนาจิตวิญญาณและประเพณี ที่ดี) และสาธารณสุ ข (มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพป้ องกันโรค และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในชุมชน)
การพัฒนาเศรษฐกิ จสั ง คมในหลายทศวรรษที่ ผ่า นมา ส่ ง ผลกระทบต่อชุ ม ชนอย่า ง
มากมาย ทําให้ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทล่มสลาย ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ กระทบต่อสุ ขภาพของ
คนในครอบครัวและบุคคลในทุกๆ ด้าน
(3) ระบบสังคม ประกอบด้วยระบบย่อยมากมาย ที่ สําคัญได้แก่ เศรษฐกิ จ พาณิ ชย์
การศึ กษา ศาสนา วัฒนธรรม สื่ อมวลชน สารสนเทศ ค่านิ ยมทางสังคม กฎหมาย การเมื องการปกครอง
ระบบสังคมเกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศและสังคม การจัดสรรทรัพยากร ทัศนคติ
เจตคติ ค่านิ ยม วิถีชีวิต และพฤติ กรรมของบุ คคล ครอบครั วและชุ มชน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ข ซึ่ งกระทบต่อสุ ขภาพโดยรวมของประชาชน
ในปั จจุ บนั พบว่าประเทศที่พฒั นาแล้ว แม้ประชากรจะมีอายุขยั เฉลี่ ยสู ง แต่ก็มีความ
บกพร่ องของสุ ขภาพบางด้าน เช่ น การระบาดของโรคอ้วนอันเป็ นผลจากการบริ โภคเกิ น โรคที่ เกิ ดจาก
ผลข้างเคียงของยาและการรักษา (Iatrogenic Disease) ปั ญหาความรุ นแรงทางสังคม (เช่น อาชญากรรม การ
ฆ่าหมู่ การก่อการร้ าย การก่อสงครามกับประเทศอื่น) ยาเสพติด เอดส์ ความเครี ยดทางจิตใจ ชักนําให้เกิด
ปั ญหาการพึ่งพายากล่อมประสาทและแอลกอฮอล์
ปั ญหาเหล่านี้สะท้อนว่าการมุ่งพัฒนาด้านวัตถุอย่างเสี ยสมดุลกับด้านจิตใจและสังคม ก็
ย่อมก่อให้เกิดทุขภาวะทางด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปั จจุบนั สังคมเกือบ
ทัว่ โลกรวมทั้งสังคมไทย ได้ยึดถื อแนวทางการพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตก กลายเป็ นสังคมทุนนิ ยม
และเกิดกระแสวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยมขึ้นอย่างกว้างขวาง ระบบการศึกษา ระบบการเมือง สื่ อมวลชน ก็
มุ่งไปสู่ ทิศทางดังกล่าว ทําให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพประชาชนมากมาย ตัวอย่างเช่น
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• นโยบายสาธารณะที่ มุ่ ง การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เช่ น การขยายเขต
อุตสาหกรรมโดยขาดกลไกการควบคุมที่ดี ย่อมส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เกิดปั ญหามลพิษ ปั ญหาอาชี ว
อนามัย ปั ญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ ภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิ ยมของประชาชน ซึ่ งล้วนส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุ มชน การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและธุ รกิจบันเทิงอย่างขาดการควบคุมย่อมกระทบต่อธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การสร้างค่านิ ยม
ฟุ้ ง เฟ้ อ และแสวงหาความบัน เทิ ง ที่ ไ ม่ เ หมาะสม และเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคภัย เช่ น การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ ซื้ อขายบริ การทางเพศ การเสพยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็ นต้น การสร้างถนน
หนทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกสบาย โดยขาดการสร้างวินยั ให้ผูใ้ ช้รถใช้ถนน รวมทั้งพฤติกรรมส่ วน
บุ คคลที่ มีความคะนอง ประมาท ดื่ มแอลกอฮอล์ ทําให้เกิ ดปั ญหาอุ บตั ิ เหตุ ซึ่ งกลายเป็ นสาเหตุ การตายที่
สําคัญของคนไทย
• ระบบการเกษตรที่มุ่งผลิตเพื่อขายและการส่ งออก โดยการใช้สารเคมีในการเร่ ง
การผลิต ย่อมก่อให้เกิดการทําลายธรรมชาติ และพิษภัยต่อเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
• ระบบการศึ ก ษาที่ มุ่ง ผลิ ตนัก เทคนิ ค เพื่ อ ป้ อ นตลาดแรงงาน โดยละเลยการ
พัฒนาคนโดยเฉพาะด้านจิตใจ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีก็ยอ่ มเป็ นการสร้างคนที่เก่ง แต่เห็นแก่ตวั
ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ขาดภูมิคุม้ กันหรื อทักษะในการเผชิ ญปั ญหาชี วิต ส่ งผลให้คนเหล่านี้ ขาดสุ ขภาพ
ทางจิต สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพทางกายในที่สุด
• ระบบธุ รกิจที่มุ่งกําไรสู งสุ ด ก็ย่อมผลิตและจําหน่ายสิ นค้าที่ทาํ กําไรได้มากๆ
แม้วา่ จะเป็ นสิ่ งทําลายสุ ขภาพ เช่น บุหรี่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจบันเทิงและบริ การทางเพศ เป็ นต้น โดย
พยายามใช้การโฆษณาและการตลาด รวมทั้ง การเอื้ อประโยชน์ ต่อผูก้ าํ หนดนโยบายสาธารณะ ในการ
ส่ งเสริ มให้มีการบริ โภคอย่างกว้างขวาง โดยไม่คาํ นึงถึงสุ ขภาพของประชาชน
• สื่ อมวลชนและระบบสารสนเทศ (รวมทั้งอินเตอร์ เน็ต) ที่มุ่งเป็ นธุ รกิจค้ากําไร
แทนที่จะเป็ นเครื่ องมือของการศึกษาและพัฒนามนุ ษย์ ก็กลับกลายเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความคิ ดและ
ค่ า นิ ย มในวัต ถุ แ ละการบริ โ ภค ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด พฤติ ก รรมที่ บ่ อ นทํา ลายสุ ข ภาพ รวมทั้ง โรคติ ด เกม
คอมพิวเตอร์ โรคติดการพนัน และการก่ออาชญากรรม
(4) หน่ วยงาน/องค์กรในสังคม หมายถึ งหน่วยงานและองค์กรทั้งในระดับส่ วนกลาง
ภูมิภาค และท้องถิ่น ที่ทาํ หน้าที่ต่างๆ เพื่อให้ระบบสังคมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่ อง สามารถแบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่
• หน่ วยงาน/องค์กรภาครัฐ (Public Sector) ได้แก่ รัฐบาล ศาล กระทรวง ทบวง
กรม สถาบันการศึ กษาของรั ฐ หน่ วยการปกครองทุ ก ระดับ ตํารวจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อบจ.
เทศบาล อบต.) ซึ่ งเป็ นแกนหลักในการกําหนดทิศทางนโยบาย กฎหมาย การจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา
ประเทศและชุมชน
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• หน่วยงาน/องค์กรภาคธุ รกิจเองชน (Private Sector) หน่วยงานที่ดาํ เนิ นการโดย
ภาคเอกชนซึ่ งมุ่งหวังผลกําไรทางธุ รกิ จ เช่ น บรรษัทข้ามชาติ โรงงาน หน่ วยงานที่ ธุรกิ จเอกชน ร้ านค้า
สถาบันการศึกษาภาคเอกชน เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอิทธิ พล
ต่อการเมืองการปกครอง และทิศทางนโยบายของการพัฒนาประเทศและชุ มชน จุดแข็งของภาคธุ รกิจ คือ
ทุน เทคโนโลยี การตลาด และการจัดการ หากสามารถส่ งเสริ มให้ภาคธุ รกิจเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สุ ขภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงานในหน่วยงานของตนเองและประชาชนทัว่ ไป ก็ยอ่ มส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของทุกฝ่ าย
รวมทั้งเจ้าของหน่ วยธุ รกิ จเอง แต่ถา้ มุ่งค้ากําไรสู งสุ ดเป็ นหลัก โดยไม่คาํ นึ งถึ งสุ ขภาพและความปลอดภัย
ของประชาชนก็ย่อมผลิ ตและจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การที่อาจมี ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนและ
สิ่ งแวดล้อม
• หน่ วยงาน/องค์ก รเอกชนที่ ไ ม่ มุ่ง ค้า กํา ไร (Non-profit making Organization)
ได้แก่ สภา/สมาคมวิชาชีพ สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
• องค์กรชุมชน เป็ นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มุ่งทํากิจกรรมร่ วมกันเพื่อพัฒนา
สมาชิ กภายในกลุ่ ม เช่ น กลุ่ มสหกรณ์ กลุ่มออมทรั พย์ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่ มเยาวชน กลุ่ มเกษตรกรรม กลุ่ ม
ช่วยเหลื อกันเองหรื อมิตรภาพบําบัด (เช่ น ชมรมผูส้ ู งอายุ ชมรมออกกําลังกาย กลุ่มศึกษาและปฏิบตั ิธรรม
กลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็ ง กลุ่มผูป้ ่ วยเอดส์ เป็ นต้น) ซึ่ งเป็ นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนําไปสู่ สุขภาวะด้านต่างๆ
3) ระบบบริ การสุ ขภาพ หมายถึง ระบบที่ครอบคลุมทั้ง ระบบบริ การบริ การทางการแพทย์ (ระบบ
ที่เน้นบริ การ ทางการแพทย์ในสถานบริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสาธารณสุ ข) ระบบ
สาธารณสุ ข (คือ นอกจากบริ การทางการแพทย์ในสถานบริ การสาธารณสุ ข ยังรวมถึงระบบการให้บริ การใน
ชุมชน การส่ งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่ อง การสาธารณสุ ขมูลฐานที่เน้นบริ การสุ ขภาพในครอบครัว
ชุ มชน เป็ นต้น ระบบสาธารณสุ ขเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบสุ ขภาพ) และระบบอื่ นๆ ที่ มีส่วนสัมพันธ์กบั
ปัจจัยกําหนดสุ ขภาพ (Health Determinants)
3.1) ประเภทการบริ การทางสาธารณสุ ข แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท
(1) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึง การหาทางส่ งเสริ มให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ โดยรวมๆ ไม่ได้มุ่งป้ องกันไม่ให้เป็ นโรคใดโรคหนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น การพัฒนาการ
สุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม การมีสุขนิ สัยที่ดี การบริ โภคอาหารที่ เหมาะสม การควบคุ มนํ้าหนัก การออก
กําลังกาย การคลายเครี ยด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ (เช่น การสู บบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด เป็ น
ต้น) การส่ งเสริ มสุ ขภาพมักจะกระทําในรู ปแบบของการให้การศึกษาแก่คนปกติทวั่ ไปที่ยงั ไม่ได้เจ็บป่ วย
เพื่อให้เกิดความรู ้ ความตระหนัก และมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี
(2) การป้ องกันโรค หมายถึง การหามาตรการหรื อปฏิบตั ิการเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดโรค
ใดโรคหนึ่งเป็ นการเฉพาะสําหรับบุคคลที่มีความเสี่ ยงต่อการเจ็บป่ วย เช่น การฉี ดวัคซี นหรื อกินยาป้ องกัน
โรคต่างๆ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพื่อป้ องกันโรคเอดส์ การใช้เข็มขัดนิ รภัย และหมวกนิ รภัย
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ป้ องกันการบาดเจ็บ รุ นแรงหากเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ขณะขับขี่ รถ การทําลายแหล่ งเพาะพันธุ์ ยุงลายป้ องกัน โรค
ไข้เลือดออก การใช้อุปกรณ์ป้องกันมลพิษ เป็ นต้น
(3) การรั ก ษาพยาบาล เมื่ อ เกิ ด โรคหรื อการเจ็ บ ป่ วยขึ้ นมาก็ จ ํา เป็ นต้อ งหาทาง
วินิจฉัยโรคแต่เนิ่ นๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม กรณี ที่โรคมีระยะของการไม่แสดง
อาการค่อนข้างยาวนาน (เช่น มะเร็ ง เบาหวาน ความดันเลือดสู ง ไขมันในเลือดสู ง เป็ นต้น) ก็จาํ เป็ นต้องทํา
การตรวจคัดกรองตั้งแต่ก่อนมีอาการ เมื่อพบว่าเป็ นโรคก็จะให้การรักษาด้วยยา การผ่าตัด และ/หรื อวิธีการ
อื่นๆ ที่เหมาะสม
(4) การฟื้ นฟูสภาพ เมื่อมีโรคแทรกซ้อนหรื อความพิการเกิดขึ้น เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต
แขนขาพิการ อวัยวะต่างๆ ทําหน้าที่ไม่ได้ (เช่น ไตวาย หัวใจวาย) ก็จาํ เป็ นต้องทําการฟื้ นฟูสภาพด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การทํากายภาพบําบัด การให้ยา การผ่าตัด เป็ นต้น
3.2) การพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
และการสร้ างเครื อข่ายระบบริ การสาธารณสุ ขที่ผ่านมา มีผลต่อการลดอัตราการปวยด้วยโรคที่ป้องกันได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ป้องกันได้ดว้ ยวัคซี นและการสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม จนโรคติดเชื้ อหลายชนิ ดถู ก
กําจัดจนสู ญสิ้ น (เช่น คุดทะราด กาฬโรค ไข้ทรพิษ โปลิโอ) ลดอัตราการตายด้วยโรคที่รักษาได้ดว้ ยวิธีการ
บําบัดรักษาต่างๆ เช่น การผ่าตัด การปลูกถ่ายอวัยวะ การใช้ยาต้านจุลชี พ เคมีบาํ บัด รังสี บาํ บัด การให้เลือด
เป็ นต้น นอกจากสามารถยืดอายุขยั ของคนให้ยืนยาวแล้วยังส่ งเสริ มให้ประชาชนทัว่ ไปและผูป้ ่ วยมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีอีกด้วย
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
Wongba N et al. ( 2011) ( 6) ไ ด้ ศึ ก ษ า ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โ ร ค พ ย า ธิ ใ บ ไ ม้ ต ั บ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อของประเทศไทย โดยใช้ก ระบวนการวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก าร มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อเพิ่ ม
ศักยภาพของประชาชนในการป้ องกันควบคุมโรค ผลการศึกษาในช่วงแรกพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 94.8
ยังขาดความตระหนักในเรื่ องการบริ โภคปลาดิบทําให้เกิดโรคมะเร็ งท่อนํ้าดีได้ แม้ว่าจะรู ้ ว่าทําให้ติดโรค
พยาธิ ใบไม้ตบั ซึ่ งมียารักษาได้ และรับรู ้วา่ การบริ โภคปลาดิบเป็ นวิถีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ อีกทั้ง
ติดใจในรสชาติ แต่หลังจากเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ ึน มีการพูดคุย สื่ อสารในครอบครัวและในชุ มชน และเกิดความร่ วมมือของภาคส่ วนต่างๆ ใน
การสร้างความเข้มแข็งให้เครื อข่าย ในการรณรงค์ไม่บริ โภคปลาดิบ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถนํามากําหนดเป็ นแผนผังกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยกําหนดสุขภาพ
ปั จจัย
สภาพแวดล้ อม

ปั จจัยส่วนบุคคล
ปั ญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ ตบั ในชุมชน
ปั จจัยด้ านระบบ
บริ การ

งานวิจยั นี้ ตอ้ งการวิเคราะห์หาปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดสภาพปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุ มชนโดย
ใช้แนวคิ ดปั จจัย กํา หนดสุ ข ภาพ (Health Determinants) ทั้ง สามด้า นได้แก่ ปั จจัย ส่ วนบุ ค คล ปั จจัย ด้า น
สิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านระบบบริ การสุ ขภาพ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการป้ องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตบั
โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน: กรณี ศึกษาชุ มชนแห่งหนึ่ งในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ทั้งการศึกษาในเชิ งปริ มาณ และการศึกษาในเชิ ง
คุณภาพ โดยมีการดําเนินการวิจยั ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวมรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้

3.1 พืน้ ทีแ่ ละกลุ่มเป้ าหมายที่จะศึกษา
พื้นที่ศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 1 ชุมชน คือ หมู่17 บ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็ น
พื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อยูต่ ิดบึงละหาน แหล่งนํ้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ และข้อจากสํารวจเบื้องต้นพบว่าประชาชนยังมีพฤตกรรมเสี่ ยงในการบริ โภคปลาดิบ หรื อสุ กๆ ดิบๆ
เป็ นพื้นที่ซ่ ึ งประชาชนให้ความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชน และยินดีที่จะเข้าร่ วมในการวิจยั และในปี 2555
ชุมชนนี้ได้ดาํ เนินโครงการตรวจคัดกรองหาผูป้ ่ วยโรคหนอนพยาธิ พบว่า มีการตรวจพบหนอนพยาธิ ใน
กลุ่มเสี่ ยงร้อยละ 24.34 และหมู่บา้ นที่พบสู งสุ ดคือร้อยละ 36.33 และในจํานวนผูท้ ี่ตรวจพบนี้พบว่าเป็ น
พยาธิ ใบไม้ตบั ถึงร้อยละ 90
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ สมาชิกชุมชนหมู่บา้ นเป้ าหมายที่มี
อายุ 30 ปี ขึ้นไปทุกคนที่อยูใ่ นชุมชนในช่วงที่เก็บข้อมูลรอบแรก (14-16 มีนาคม 2556) จํานวน 361 คน แกน
นําและผูน้ าํ ชุมชน จํานวน 20 คน และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 10 คน
3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลในเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุ ณภาพ ทั้งที่เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ โดยการสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ ในเชิ งลึ ก การสนทนาแบบไม่เป็ นทางการ
บันทึกภาคสนาม โดยการบันทึกภาพและเสี ยง ถ่ายภาพนิ่ ง ภาพวีดีโอ การจดบันทึก และการรวบรวม
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ตัวผูว้ ิจยั เครื่ องบันทึกเสี ยง
กล้อง สมุดบันทึก ปากกา แนวคําถามในการสัมภาษณ์ และประเด็นในการสนทนากลุ่ม
แบบสั ม ภาษณ์ ท่ี ใ ช้ในการเก็บ ข้อมู ล ประยุก ต์จากแบบประเมิ นพฤติ กรรมสุ ข ภาพเกี่ ยวกับ โรค
หนอนพยาธิ ของกรมควบคุมโรค และเพิ่มเติมในส่ วนของความเชื่ อเกี่ยวกับโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ที่มาจากการ
ระดมสมองของทีมวิจยั หลักและแกนนําชุ มชน เครื่ องมือที่ได้นาํ ไปทดลองใช้ในพื้นที่ที่มีลกั ษณะคล้ายกับ
พื้นที่เป้ าหมาย จํานวน 30 ชุด จากนั้นทีมวิจยั และแกนนําชุ มชนช่วยกันปรับ เพิ่มเติม ประเด็น ข้อคําถาม ที่
ไม่ชัดเจน และเพิ่มเติ มประเด็นที่ ได้จากการไปทดลองใช้เครื่ องมื อ เครื่ องมื อที่ ได้แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน
ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษาสู งสุ ด อาชี พหลัก การมีและใช้ส้วมแบบ
ราดนํ้า
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืด
โดยไม่ทาํ ให้สุกด้วยความร้อน พฤติกรรมการป้ องกันการแพร่ เชื้อ พฤติกรรมการรับบริ การตรวจอุจจาระ
เพื่อหาไข่พยาธิ
ส่ วนที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวโรคพยาธิ ใบไม้ตบั
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยผูส้ ัมภาษณ์ คือ นักวิจยั หลักร่ วมกับแกนนํา
ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัคร โดยกระบวนการชี้แจงทําความเข้าใจแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูล กระทัง่ มีความเข้าใจตรงกัน
ระยะที่ 2 เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มแกนนําและผูน้ าํ ชุ มชน ซึ่ งทีม
วิจยั หลักเป็ นผูน้ าํ การสนทนา และบันทึกข้อมูล โดยสนทนาตามประเด็นที่ได้กาํ หนดไว้
ระยะที่ 3 เป็ นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ตามแนวทางการสัมภาษณ์
ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสามระยะ ทีมวิจยั จะดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตทั้ง
แบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม และการสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ ในทุกระยะ
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติเชิ งพรรณนาเพื่อหาจํานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทําการตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหาโดยใช้เทคนิ คสามเส้า
(Triangulation) ทั้งการใช้กลุ่มนักวิจยั แบบสหวิทยาการที่เป็ นทีมวิจยั จากภายนอก บุคลากรจากหน่วยงาน
หลัก และชาวบ้านที่เป็ นทีมวิจยั ชุมชน ใช้ความหลากหลายจากแหล่งข้อมูล และความหลากหลายของ
เทคนิคการเก็บข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา ตามกรอบแนวคิด ตลอดระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
4.1 สถานการณ์ โรคพยาธิใบไม้ ตับ
ในปี 2555 รพ.สต. ละหาน ได้ดาํ เนินการตรวจคัดกรองหาผูต้ ิดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ได้สั่งการและสนับสนุ นงบประมาณผ่านหน่วยงานระดับจังหวัดและอําเภอ ในการ
ดําเนินการตรวจอุจจาระเพือ่ หาไข่พยาธิ และจ่ายยารักษาในกรณี ที่ตรวจพบ โดยบูรณาการกับการดําเนิ นงาน
ควบคุ มโรคหนอนพยาธิ ซึ่ งมี การดําเนิ นงานในช่ วงเดื อนตุ ลาคม 2555 ครอบคลุ มพื้นที่ รับผิดชอบ 10
หมู่บา้ น กลุ่มเป้ าหมายได้จากการประเมินด้วยวาจาตามแบบคัดกรองความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งท่อนํ้าดี
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอบแก่น ผลของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ ยงพบว่า มีการตรวจพบหนอนพยาธิ
ในกลุ่มเสี่ ยงในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ละหาน ร้อยละ 24.34 และหมู่บา้ นที่พบสู งสุ ดคือ บ้านละหาน
ม. 17 ตรวจพบร้อยละ 36.33 และในจํานวนผูท้ ี่ตรวจพบนี้พบว่าเป็ นพยาธิ ใบไม้ตบั ถึงร้อยละ 90
4.2 ปัจจัยกําหนดสุ ขภาพโรคพยาธิใบไม้ ตับ
4.2.1 ปัจจัยด้ านบุคคล
ปั จจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ของกลุ่มประชากรเป้ าหมายที่ได้จากแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบด้วยปั จจัยด้านพฤติกรรมและความเชื่ อของบุคคล สรุ ปได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน ร้อยละ จําแนกตามข้อมูลพื้นฐานกลุ่มประชากรที่ศึกษา
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
157
43.13
หญิง
207
56.67
อายุ
30-40
72
19.78
41-50
108
29.67
51-60
105
28.85
61-70
49
13.46
71-80
23
6.32
81-90
7
1.92
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน ร้อยละ จําแนกตามข้อมูลพื้นฐานกลุ่มประชากรที่ศึกษา (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
จํานวน
ร้อยละ
ศาสนา
พุทธ
364
100
การศึกษาสุ งสุ ด
ไม่ได้เรี ยน/ตํ่ากว่าชั้นประถมศึกษา
9
2.47
ประถมศึกษา (ป.4/ป.6)
304
83.52
มัธยมศึกษาตอนต้น
34
9.34
มัธยมศึกษาตอนปลาย
10
2.75
สู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
7
1.92
อาชีพหลัก
เกษตรกรรม (ทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์) 284
78.02
ค้าขาย/ทําธุ รกิจ
22
6.04
รับจ้าง/ลูกจ้างเอกชน
31
8.51
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4
1.10
ประมง
23
6.32
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.1 จากประชากรเป้ าหมาย 364 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 56.67 อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.67 ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ การศึกษา
ส่ วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 83.52 และอาชี พหลัก ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม
คิดเป็ นร้อยละ 78.02
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืด โดยไม่ได้ทาํ ให้สุก
ดีดว้ ยความร้อน จําแนกตามชนิดของอาหาร
พฤติกรรมการบริ โภค (N=364)
ยังกินอยู่
เคยกิน
ไม่ เคยกิน/
ชนิด/ลักษณะของอาหาร
(แต่ เลิกแล้ว)
ไม่ รู้ จัก
ประจํา
บางครั้ง
รวม
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
แจ่วบองปลาร้าดิบ
59
285
10
10
344
(16.21)
(78.30)
(2.75)
(2.75)
(94.51)
ปลาร้าดิบๆ
41
303
4
16
344
(11.26)
(83.24)
(1.10)
(4.40)
(94.51)
ส้มตําใส่ ปลาร้าดิบๆ
74
250
12
28
324
(20.33)
(68.68)
(3.30)
(7.69)
(89.01)
ปลาจ่อม
19
262
13
70
281
(5.22)
(71.98)
(3.57)
(19.23)
(77.20)
ปลาส้มดิบ
24
252
18
70
276
(6.59)
(69.23)
(4.95)
(19.23)
(75.82)
ก้อยปลาดิบ
21
209
38
96
230
(5.77)
(57.42)
(10.44)
(26.37)
(63.19)
นํ้าพริ กปลาร้าสับเครื่ องแกงดิบๆ
18
198
92
56
216
(4.95)
(54.40)
(25.27)
(15.38)
(59.34)
ลาบปลาดิบ
19
157
27
161
176
(5.22)
(43.13)
(7.42)
(44.23)
(48.35)
ปลาเจ่า
7
142
15
190
149
(1.92)
(39.01)
(4.12)
(54.95)
(40.93)
ปลาฟัก
10
138
26
190
148
(2.75)
(37.91)
(7.14)
(52.19)
(40.66)
หมํ่าขี้ปลา
4
47
20
293
51
(1.10)
(12.91)
(5.49)
(80.50)
(14.01)
เฉลี่ย

26.91
(7.39)

203.91
(56.02)

230.82
(63.41)

25
(6.87)

108.18
(29.72)
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เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืด โดยยัง
ไม่ได้ทาํ ให้สุกดีดว้ ยความร้อนของกลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ ร้อยละ 63.41 ยังคงมีการบริ โภคอยู่ แบ่งเป็ นการ
บริ โภคบางครั้ ง ร้ อยละ 56.02 และบริ โภคประจํา ร้ อยละ 7.39 และเมื่ อพิจารณาชนิ ดและลักษณะของ
อาหารที่มีการบริ โภคมากกว่าร้ อยละ 50 สู งสุ ดได้แก่ แจ่วบองปลาร้ าดิ บ และปราร้ าดิ บๆ คิดเป็ นร้ อยละ
94.51 ต่อมาได้แก่ ส้มตําใส่ ปลาร้าดิบๆ ปลาจ่อม ปลาส้มดิบ ก้อยปลาดิบ และนํ้าพริ กปลาร้าสับเครื่ องแกง
ดิบๆ คิดเป็ นร้อยละ 89.01, 77.20, 75.82, 63.19 และ 59.34 ตามลําดับ แต่หากจะพิจารณาตามความถี่ ของ
การบริ โภคเป็ นชนิ ดของอาหารที่มีการบริ โภคเป็ นประจําห้าอันดับแรก สู งสุ ด ได้แก่ ส้มตําใส่ ปลาร้ าดิ บๆ
คิดเป็ นร้อยละ 20.33 ต่อมาได้แก่ แจ่วบองปลาร้าดิบ ปลาร้าดิบๆ ปลาส้มดิบ และก้อยปลาดิบ คิดเป็ นร้อยละ
16.21, 11.26, 6.56 และ 5.77 ตามลําดับ

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและร้อยละ ของพฤติการณ์ขบั ถ่ายอุจจาระ จําแนกตามสถานที่ขบั ถ่ายอุจจาระ
พฤติกรรมการขับถ่ายอุจจาระ
สถานที่เมื่อมีการขับถ่าย ถ่ายในส้วม ถ่ายบนพื้นดิน ถ่ายในหลุมฝังกลบ
ไม่เคย
อุจจาระ
ราย
ราย
ราย
ราย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
- การถ่ายอุจจาระเมื่ออยู่ 364
0
0
0
บ้าน
(100)
(0)
(0)
(0)
241
- การถ่ายอุจจาระเมื่อ
30
9
84
(66.21)
ออกไปทํางานในสวน ใน (8.24)
(2.47)
(23.08)
ไร่ หรื อไปทํานา
เมื่ อ พิ จ ารณาจากตาราง 4.3 จะเห็ น ได้ว่า ทุ ก รายจะมี พ ฤติ ก รรมการถ่ า ยอุ จ จาระในส้ ว มที่ ถู ก
สุ ขลักษณะเมื่ออยูท่ ี่บา้ น แต่ในกรณี ที่ตอ้ งออกไปทํางานในสวน ในไร่ หรื อในนา และมีความจําเป็ นต้อง
ถ่ายอุจจาระ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 23.08 จะใช้วิธีถ่ายในหลุมที่ขุดแล้วทําการกลบ รองลงมาคือการถ่ายในส้วม
ร้อยละ 8.24 แต่ก็ยงั มีบางส่ วน ร้อยละ 2.47 ที่ยงั มีพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระบนพื้นดิน
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน ร้อยละ ของพฤติกรรมการรับบริ การ จําแนกตามการตรวจอุจจาระและการรักษา
การตรวจอุจจาระ และ
พฤติกรรมการรับบริ การ
การได้รับการรักษา
เคย
ไม่เคย
จําไม่ได้
ราย (ร้อยละ)
ราย (ร้อยละ)
ราย (ร้อยละ)
การรับการตรวจอุจจาระ
277 (76.10)
82 (22.53)
5 (1.37)
การได้รับยารักษาพยาธิ จากสถานบริ การ
137 (37.64)
202 (55.49)
25 (6.84)
สาธารณสุ ข
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้วา่ ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 76.10 จะเคยได้รับการตรวจอุจจาระ
เพื่อหาไข่พยาธิ และมีเพียงร้อยละ 37.64 ที่เคยได้รับยารักษาพยาธิ จากสถานบริ การสาธารณสุ ข
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวน ร้อยละ ของความเสี่ ยง และความเชื่อเกี่ยวกับโรคพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดี
จําแนกตามประเด็นความเสี่ ยงและความเชื่อ
ใช่
ไม่ใช่
ประเด็น
ราย
ราย
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
- ท่านมีประวัติติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั
96
268
(26.37)
(73.63)
- ท่านมีญาติสายตรงเป็ นมะเร็ งตับหรื อมะเร็ งท่อนํ้าดี
85
279
(23.35)
(76.65)
- การกินเหล้าสามารถฆ่าเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั ได้
24
340
(6.59)
(93.41)
- ความเปรี้ ยวของมะนาว หรื อมดแดง สามารถฆ่าเชื้ อพยาธิ ใบไม้ 20
344
ตับได้
(5.49)
(94.51)
- โรคพยาธิ ใบไม้ตบั ไม่น่ากลัว เพราะมียารักษา
136
228
(37.36)
(62.64)
- หากสงสัยว่าติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ซื้อยามากินเองได้เลย ไม่
110
254
จําเป็ นต้องตรวจอุจจาระ
(30.22)
(69.78)
- ท่านเคยซื้ อยารักษาพยาธิ ใบไม้ตบั มากินเอง
105
259
(28.85)
(71.15)
- การกินยารักษาพยาธิ ใบไม้ตบั บ่อยๆ ป้ องกันมะเร็ งตับหรื อ
92
272
มะเร็ งท่อนํ้าดีได้
(25.27)
(74.73)
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เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้วา่ ในประเด็นความเสี่ ยงต่อการเป็ นมะเร็ งมะเร็ งท่อนํ้าดี
ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 73.63 ไม่มีประวัติติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั และมีเพียงร้อยละ 23.35 เป็ นผูท้ ี่มีญาติสายตรง
เป็ นมะเร็ งตับหรื อมะเร็ งท่อนํ้าดี ส่ วนประเด็นเรื่ องความเชื่อเกี่ยวกับพยาธิ ใบไม้ตบั การรักษา และการเป็ น
มะเร็ งตับและท่อนํ้าดี ส่ วนใหญ่มีความเชื่อที่ถูกต้อง แต่ก็มีจาํ นวนไม่นอ้ ยที่ยงั มีความเชื่อที่อาจส่ งผลต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั และการเกิดมะเร็ งท่อนํ้าดี ประเด็นที่พบมากที่สุดได้แก่ ความ
เชื่อที่วา่ พยาธิ ใบไม้ตบั ไม่น่ากลัว เพราะมียารักษา คิดเป็ นร้อยละ 37.36 รองลงมาได้แก่ เชื่อว่าหากสงสัยว่า
ติดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั ซื้อยามากินเองได้เลย ไม่ตอ้ งตรวจอุจจาระ คิดเป็ นร้อยละ 30.22 และยังพบว่า ร้อย
ละ 28.85 เคยซื้อยาฆ่าพยาธิ ใบไม้ตบั มากินเอง นอกจากนั้น ร้อยละ 25.27 เชื่ อว่า กินยารักษาพยาธิ ใบไม้ตบั
บ่อยๆ จะช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งตับและมะเร็ งท่อนํ้าดี ส่ วนความเชื่ อที่วา่ การกินเหล้า และความเปรี้ ยวของ
มะนาวหรื อมดแดงสามารถฆ่าพยาธิ ใบไม้ตบั ได้น้ นั มีเพียง ร้อยละ 6.59 และ ร้อยละ 5.49 ตามลําดับ
4.2.2 ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้ อม
4.2.2.1 ด้านกายภาพ
บ้านละหาน ม.17 มีพ้นื ที่ส่วนหนึ่งติดกับบึงละหาน ซึ่ งเป็ นบึงนํ้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับสี่ ของประเทศ บึงละหานเป็ นบึงตื้นที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้ อที่ 18,181 ไร่ ครอบคลุมตําบล
ต่างๆ ในอําเภอจัตุรัส 4 ตําบล คือ ต.บ้านกอก ต.หนองบัวใหญ่ ต.ละหาน และตําบลหนองบัวบาน อยูใ่ น
เป็ นที่ลุ่มรองรับนํ้าจากลําคันฉู โดยมีหว้ ยต่างๆ เช่น ห้วยกอก ห้วยหลัวเป็ นทางนํ้าเข้าสู่ บึงละหานและไหล
ลงสู่ แม่น้ าํ ชี ในฤดูแล้งบึงจะแห้งมีเพียงตอนใต้ของบึงที่มีน้ าํ ขังตลอดปี ความลึกที่สุดของบึงประมาณ 1.5
เมตร กลางบึงมีเกาะ ขนาดประมาณ 0.3ตารางกิโลเมตร (187.5 ไร่ ) มีป่าละเมาะ พื้นที่โดยรอบบึงละหานจะ
มีลกั ษณะราบเรี ยบถึงค่อนข้างเรี ยบลักษณะดินโดยรอบเป็ นดินที่เกิดจากการตกตะกอนทับถมของตะกอนลํา
นํ้า
4.2.2.2 ด้านชีวภาพ
จากการที่มีพ้นื ที่ติดกับบึงละหาน ทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็ นพื้นที่มีมีความอุดม
สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ในบึงละหานมีปลาและนกเป็ ดนํ้าชุกชุม พบนก
อย่างน้อย 56 ชนิ ด ได้แก่ นกนํ้าและนกชายเลน นกประจําถิ่น ประมาณ นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสม
พันธุ์ นกอพยพผ่านตามฤดูกาล นกอพยพมาเพื่อการผสมพันธุ์ บางชนิดที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
พบปลาอย่างน้อย 25 ชนิด ทั้งชนิดที่อยูใ่ นสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ ปลาดุกด้าน ปลาใน
วงศ์ปลาตะเพียน พบ 9 ชนิด ปลาในวงศ์ปลาหมอ พบ 3 ชนิด ปลา เศรษฐกิจ ได้แก่ ปลาสลาด ปลา
กระสู บจุด ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาหมอช้างเหยียบ ปลาช่อน
4.2.2.3 ด้านเศรษฐกิจ
ด้ว ยความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ทํา ให้ ค นชุ ม ชนสามารถใช้
ทรัพยากรเหล่านี้ในการประกอบอาชี พอย่างหลากหลาย ได้แก่ การทํานา ทําไร่ มนั สวนพริ ก ต้มเกลือ เก็บ
พืชผักในบึงมาขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชี พประมง มีการทําเป็ นอาชี พหลักหลายครอบครัว ทําให้ชุมชน
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แห่ งนี้มีปลาสด ๆ บริ โภคไม่เคยขาด จะเห็นได้จากปลาที่นาํ มาขายในตลาด จะมีแม่คา้ ไปรับปลาที่ชาวบ้าน
ไปจับมาขายสดๆ ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น นอกจากนั้นในชุ มชนยังเป็ นแหล่งผลิ ตผลิ ตภัณฑ์อาหารที่ ทาํ
จากปลา เช่น ปลาร้า ปลาส้ม และที่นิยมบริ โภคกันมากชนิ ดหนึ่ งก็คือ ส้มปลาห่อ ที่ทาํ จากปลาตระกูลปลา
ขาว ซึ่ งมีกระบวนผลิตที่ใช้เวลาเพียงวันเดียวก็สามารถบริ โภคได้ และมักจะบริ โภคกับดิบๆ โดยเฉพาะใน
วงเหล้า
4.2.2.4 ด้านวัฒนธรรม
ชุมชนแห่งนี้ เป็ นชุมชนที่ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนชาวอีสานไว้
ได้อย่างเหนียวแน่น ดังจะเห็นได้จากการรักษาประเพณี ฮีตสิ บสอง ที่เป็ นจารี ตของคนอีสาน โดยจะมีการจัด
กิจกรรมของชุมชนในแต่ละเดือนอย่างต่อเนื่ อง และวัฒนธรรมอีสานที่ยงั คงสื บต่อกันมาอย่างหนึ่งก็คือ
วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารดิบ หรื อสุ กๆ ดิบ โดยเฉพาะอาหารที่ทาํ จากปลา เช่น ก้อยปลา ส้มปลา ปลาร้า
ดิบ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม พบว่า เหตุผลของการบริ โภคมาจาก การติด
ใจในรสชาติของอาหาร ค่านิ ยมที่มกั จะรับประทานกันในวาระพิเศษ เช่น วันรวมญาติ และการสื บทอด
พฤติกรรมการกินในครอบครัว
4.2.3 ปัจจัยด้ านระบบบริการสุ ขภาพ
4.3.1 ระบบบริ การทางการแพทย์
ชุมชนแห่งนี้ถือได้วา่ เป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อโรคพยาธิ ใบไม้ตบั แต่ในระบบบริ การทาง
การแพทย์ในสถานบริ การยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้ เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากยังไม่มีระบบการเฝ้ า
ระวัง การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การคัดกรอง ในระบบปกติ ทั้งในระดับตําบล และในระดับอําเภอ ญาติ
ของผูท้ ี่เสี ยชี วิตจากมะเร็ งท่อนํ้าดีรายหนึ่ งให้ขอ้ มูลว่า ช่วงที่ผปู ้ ่ วยมีอาการแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลระดับ
อําเภอ แพทย์ไม่ได้นึกถึงโรคที่เกี่ยวกับพยาธิ ใบไม้ตบั มีเพียงการจ่ายยาตามอาการ กระทัง่ ผูป้ ่ วยอาการหนัก
จึงไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ และเสี ยชีวติ ในเวลาไม่นาน
อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึ งยารั กษา ชาวบ้านที่ สงสัยว่าตนเองจะติ ดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั
สามารถหาซื้ อยา Praziquantel ได้สะดวก ตามคลิ นิกหรื อร้ ายขายยา ซึ่ งส่ งผลให้บางรายจะซื้ อยากิ นเป็ น
ประจํา แต่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริ โภคปลาดิบ
4.3.2 ระบบบริ การสาธารณสุ ข
การดําเนิ นงานคัดกรองผูป้ ่ วยโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ของ รพ.สต. ในปี ที่ผา่ นมานั้น
เป็ นการดําเนิ นการตามนโยบาย ซึ่ งกิจกรรมมีเพียงการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ และจ่ายยาในรายที่ตรวจ
พบ ซึ่ งยาที่นาํ มาแจกจ่ายให้ผปู ้ ่ วย ก็ตอ้ งรอระยะหนึ่ง เนื่ องจากโรงพยาบาลไม่ได้มียาสํารองไว้ เนื่องจากใน
การดําเนิ นงานปกติจะไม่สาํ รองยาไว้ เนื่ องจากเกรงว่ายาจะหมดอายุ เพราะไม่มีการเบิกจ่าย หลังจากการ
ดําเนินงานตามนโยบายในการคัดกรองแล้ว ก็ไม่ได้มีกิจกรรมต่อเนื่อง แม้วา่ จะมีการสนับสนุนด้านการ
ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีทกั ษะในการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แต่ในทางปฏิบตั ิ ด้วยภาระงาน ซึ่ง
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เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงทางห้องปฏิบตั ิการ อีกทั้งขาดงบประมาณสนับสนุน ทําให้
หน่วยงานไม่สามารถจัดระบบบริ การในระบบปกติได้
4.3 การวิเคราะห์ เชื่ อมโยงสถานการณ์ โรคพยาธิใบไม้ ตับกับปัจจัยกําหนดสุ ขภาพ
สภาพปั ญหาในชุ มชนเป้ าหมาย มีการตรวจพบผูต้ ิดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตบั ความชุ กร้อยละ 32.01 เมื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนด พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มเป้ าหมายส่ วนใหญ่ยงั คงมีพฤติกรรมเสี่ ยง
จากการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืดที่ไม่ได้ทาํ ให้สุกดี ดว้ ยความร้ อน คิดเป็ นร้ อยละ 63.41 แบ่งเป็ น
บริ โภคเป็ นบางครั้ง ร้ อยละ 56.02 และบริ โภคเป็ นประจํา ร้ อยละ 7.39 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
เสี่ ยง ได้แก่ การติดใจในรสชาติ ความเชื่ อเรื่ องการทําให้อาหารสุ กด้วยความเปรี้ ยวของนํ้ามะนาวหรื อมด
แดง ความเชื่ อว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิ ไ ด้ ความไม่ตระหนักต่อปั ญหาเนื่ องจากเห็ นว่ามี ย ารั กษา และ
สามารถหาซื้ อยากินเองได้ง่าย ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนที่อยูต่ ิดบึงนํ้าขนาดใหญ่ สามารถหาปลามา
บริ โภคได้ง่าย ทั้งปลาสด และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากปลา อีกทั้งยังมีวฒั นธรรมท้องถิ่นในการบริ โภคปลาดิบที่
สื บทอดในครอบครั ว ค่านิ ยมการบริ โภคปลาดิ บในโอกาสพิเศษ นอกจากนั้น ปั จจัยด้านระบบบริ การ
สาธารณสุ ข ยังพบว่า สถานบริ การในพื้นที่เสี่ ยงยังไม่มีระบบบริ การรองรับ การดําเนิ นตามนโยบายเป็ น
เพียงการคัดกรองและให้การรักษา ขาดการสร้างความรู ้ความตระหนักแก่ชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง แม้จะมี
การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แต่มีอุปสรรคด้านภาระงาน และขาดแรงจูงใจ
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
โรคพยาธิ ใ บไม้ต ับ ยัง คงส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประชาชน
โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทย เนื่ องจากโรคนี้ เป็ นสาเหตุ สํา คัญที่ ท าํ ให้เกิ ด
โรคมะเร็ งท่อนํ้าดี และมีการเสี ยชีวติ จากโรคนี้เป็ นจํานวนมากในแต่ละปี ในปี 2550 มีรายงานผูเ้ สี ยชีวติ ด้วย
โรคมะเร็ งท่อนํ้าดี 28,000 ราย เฉลี่ยวันละ 76 คน และในปั จจุบนั พบว่า ความชุ กของการเกิดโรคมะเร็ งตับ
หรื อส่ วนหนึ่ งคื อ มะเร็ งท่ อ นํ้ าดี ใ นประเทศไทยยัง พบสู งมากในประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทที่ปรุ งจากปลานํ้าจืดเกล็ดขาว
ตระกูลปลาตะเพียนปรุ งดิ บ หรื อสุ กๆ ดิ บๆ ซึ่ งมีตวั อ่อนพยาธิ ใบไม้ตบั ปนเปื้ อน ในการดําเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาที่ ผ่า นมา หลัง จากมี ก ารค้นพบพยาธิ ใบไม้ตบั ครั้ งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2458 ได้มี ก าร
ศึกษาวิจยั มากมายกระทัง่ นําไปสู่ การกําหนดนโยบายและดําเนิ นมาตรการ “อีสานไม่กินปลาดิบ” เริ่ มตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2530 ทําให้ความชุ กของโรคลดลงและสามารถลดปั ญหาลงได้ระดับหนึ่ ง แต่การดําเนิ นงานขาด
ความต่อเนื่ อง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน อีกทั้งลักษณะของปั ญหาที่เป็ นเรื่ องของ
พฤติกรรมของคน เชื่ อมโยงกับบริ บททางวัฒนธรรม ความเชื่ อ และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ทําให้ปัญหาโรค
พยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็ งท่อนํ้าดียงั คงมีอุบตั ิการณ์ที่สูงอยูถ่ ึงปั จจุบนั จากสภาพปั ญหาดังกล่าว งานวิจยั นี้
จึงต้องการวิเคราะห์หาปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดสภาพปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุมชนโดยใช้แนวคิดปั จจัย
กําหนดสุ ขภาพ (Health Determinants) ทั้งสามด้านได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัย
ด้านระบบบริ การสุ ขภาพ มาเป็ นกรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนดปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั ในชุมชน งานวิจยั นี้เป็ นส่ วนหนึ่งในการวิจยั พัฒนารู ปแบบ
การป้ องกันควบคุมโรคพยาธิ ใบไม้ตบั โดยใช้ชุมชนเป็ นฐาน เป็ นกรณี ศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ
โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
วิธีการศึ กษา: เป็ นกรณี ศึกษาใน 1 ชุ มชน เลื อกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั แบบผสม
(Mixed Method) ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม ความเชื่อ ด้วยแบบสัมภาษณ์
ในกลุ่มประชากรอายุ 30 ปี ขึ้ นไปทุ กคน ในชุ มชน พิจารณาจากเกณฑ์อายุกลุ่ม เสี่ ยง นํามาวิเคราะห์ ห า
จํานวน ร้อยละ แล้วใช้การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสนทนากลุ่มเพื่อหาข้อมูลเชิ งลึก ในกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
รวมทั้งการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม และไม่มีส่วนร่ วม การสนทนา และรวบรวมข้อมู ลจากแหล่ งทุติย ภู มิ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ จะนํามาวิเคราะห์ ตามกรอบแนวคิ ด ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา และการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า
ผลการศึ กษา: พบว่า สภาพปั ญหาในชุ มชนเป้ าหมาย ยังมี การตรวจพบผูต้ ิ ดเชื้ อพยาธิ ใบไม้ตบั
ความชุ กร้อยละ 32.01 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกําหนด พบว่า ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มเป้ าหมายส่ วน
ใหญ่ยงั คงมีพฤติกรรมเสี่ ยงจากการบริ โภคอาหารที่ทาํ จากปลานํ้าจืดที่ไม่ได้ทาํ ให้สุกดี ดว้ ยความร้ อน คิด
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เป็ นร้ อยละ 63.41 แบ่งเป็ นบริ โภคเป็ นบางครั้ง ร้ อยละ 56.02 และบริ โภคเป็ นประจํา ร้ อยละ 7.39 โดยมี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ ยง ได้แก่ การติดใจในรสชาติ ความเชื่ อเรื่ องการทําให้อาหารสุ กด้วยความ
เปรี้ ยวของนํ้ามะนาวหรื อมดแดง ความเชื่อว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิ ได้ ความไม่ตระหนักต่อปั ญหาเนื่องจาก
เห็นว่ามียารักษา และสามารถหาซื้ อยากิ นเองได้ง่าย ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนที่อยู่ติดบึงนํ้าขนาด
ใหญ่ สามารถหาปลามาบริ โภคได้ง่าย ทั้งปลาสด และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากปลา อีกทั้งยังมีวฒั นธรรมท้องถิ่น
ในการบริ โภคปลาดิบที่สืบทอดในครอบครัว ค่านิยมการบริ โภคปลาดิบในโอกาสพิเศษ นอกจากนั้น ปั จจัย
ด้านระบบบริ การสาธารณสุ ข ยังพบว่า สถานบริ การในพื้นที่เสี่ ยงยังไม่มีระบบบริ การรองรับ การดําเนิ น
ตามนโยบายเป็ นเพียงการคัดกรองและให้การรักษา ขาดการสร้างความรู ้ความตระหนักแก่ชุมชน กิจกรรม
ไม่ต่อเนื่ อง แม้จะมีการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ แต่มีอุปสรรคด้านภาระงาน และ
ขาดแรงจูงใจ
สรุปและข้ อเสนอแนะ:
โรคพยาธิ ใบไม้ตบั ซึ่ งเป็ นสาเหตุ สําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดมะเร็ งท่อนํ้าดี ยังคงเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่
สําคัญของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผลจากการศึกษาวิจยั ที่ตอ้ งการวิเคราะห์หาปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดปั ญหา
ในพื้นที่ เป้ าหมายพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลมาจากพฤติ กรรมการบริ โภค เชื่ อมโยงกับปั จจัยเรื่ องความเชื่ อ
ความตระหนัก และมีปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สังคม วัฒนธรรม ที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยง
ประกอบกับปั จจัยด้านระบบบริ การสุ ขภาพที่ยงั ไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา ดังนั้น การศึกษาวิจยั ครั้งนี้จึง
มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) หน่ วยงานสาธารณสุ ขในพื้นที่ เสี่ ยง ควรดําเนิ นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุ มชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ และมีทกั ษะในการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง
กับบริ บท
2) สถานบริ การควรจัดระบบการบริ การรองรับการตรวจรักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั โดยเฉพาะใน
พื้นที่เสี่ ยง
3) หน่ วยงานที่รับผิดชอบควรมีการทําความเข้าใจและควบคุมกํากับร้านขายยาหรื อคลินิก ในการ
จําหน่ายยารักษาโรคพยาธิ ใบไม้ตบั
4) กระทรวงสาธารณสุ ขควรมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนให้ถึงระดับปฏิบตั ิในพื้นที่
และควรมีการสร้างแรงจูงใจต่อการดําเนินงานของบุคลากรในพื้นที่
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