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บทคดัย่อ 

โรคพยาธิใบไม้ตับยงัคงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากโรคน้ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด
โรคมะเร็งท่อน ้ าดี และมีการเสียชีวิตจากโรคน้ีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี   ในปัจจุบนัพบว่า ความชุกของ
การเกิดโรคมะเร็งตบัหรือส่วนหน่ึงคือมะเร็งท่อน ้ าดีในประเทศไทยยงัพบสูงมากในประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทท่ีปรุงจากปลาน ้ าจืดเกล็ด
ขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซ่ึงมีตวัอ่อนพยาธิใบไมต้บัปนเป้ือน ในการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาท่ีผา่นมา  ท าให้ความชุกของโรคลดลงและสามารถลดปัญหาลงไดร้ะดบัหน่ึง แต่การด าเนินงานขาด
ความต่อเน่ือง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อีกทั้งลกัษณะของปัญหาท่ีเป็นเร่ืองของ
พฤติกรรมของคน เช่ือมโยงกบับริบททางวฒันธรรม ความเช่ือ และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ท าให้ปัญหาโรค
พยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดียงัคงมีอุบติัการณ์ท่ีสูงอยู่ถึงปัจจุบนั     งานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์คือ 1) 
หาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสภาพปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชนโดยใช้แนวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
(Health Determinants) ทั้ งสามด้านได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม และปัจจยัด้านระบบ
บริการสุขภาพ 2) วเิคราะห์เช่ือมโยงสถานการณ์โรคกบัปัจจยัก าหนด  

วิธีการศึกษา  เป็นกรณีศึกษาใน 1 ชุมชน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม 
(Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ความเช่ือ ดว้ยแบบสัมภาษณ์ 
ในกลุ่มประชากรอายุ 30 ปีข้ึนไปทุกคน ในชุมชน พิจารณาจากเกณฑ์อายุกลุ่มเส่ียง  น ามาวิเคราะห์หา 
จ านวน ร้อยละ แลว้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก ในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั  
รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสนทนา และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด  ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา และการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า 

ผลการศึกษา:  พบว่า สภาพปัญหาในชุมชนเป้าหมาย ยงัมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไม้ตบั 
ความชุกร้อยละ 32.01  เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียงจากการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืดท่ีไม่ไดท้  าให้สุกดีดว้ยความร้อน คิด
เป็นร้อยละ 62.38    โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียง ไดแ้ก่ การติดใจในรสชาติ  ความเช่ือเร่ืองการท า
ให้อาหารสุกด้วยความเปร้ียวของน ้ ามะนาวหรือมดแดง  ความเช่ือว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิได้  ความไม่
ตระหนกัต่อปัญหาเน่ืองจากเห็นวา่มียารักษา และสามารถหาซ้ือยากินเองไดง่้าย  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนท่ีอยูติ่ดบึงน ้ าขนาดใหญ่ สามารถหาปลามาบริโภคไดง่้าย ทั้งปลาสด และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากปลา  อีก
ทั้งยงัมีวฒันธรรมท้องถ่ินในการบริโภคปลาดิบท่ีสืบทอดในครอบครัว  ค่านิยมการบริโภคปลาดิบใน
โอกาสพิเศษ  นอกจากนั้น ปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข ยงัพบวา่ สถานบริการในพื้นท่ีเส่ียงยงัไม่มี
ระบบบริการรองรับ  การด าเนินตามนโยบายเป็นเพียงการคดักรองและให้การรักษา ขาดการสร้างความรู้



ความตระหนกัแก่ชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง แมจ้ะมีการพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 
แต่มีอุปสรรคดา้นภาระงาน และขาดแรงจูงใจ    การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นท่ีเส่ียง ควรด าเนินการแกปั้ญหาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ และมีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบับริบท 2) สถานบริการ
ควรจดัระบบการบริการรองรับการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไมต้บั โดยเฉพาะในพื้นท่ีเส่ียง 3) หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบควรมีการท าความเขา้ใจและควบคุมก ากบัร้านขายยาหรือคลินิก ในการจ าหน่ายยารักษาโรคพยาธิ
ใบไมต้บั 4) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนให้ถึงระดบัปฏิบติัใน
พื้นท่ี  และควรมีการสร้างแรงจูงใจต่อการด าเนินงานของบุคลากรในพื้นท่ี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ค ำน ำ 

 โรคพยาธิใบไมต้บัยงัคงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน 

โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดมะเร็งท่อน ้าดี 

และท าใหมี้การเสียชีวติจากโรคน้ีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี แมว้า่ในการด าเนินงานท่ีผา่นมา จะมีความ

พยายามในแกไ้ขปัญหา แต่ก็ไดผ้ลในระดบัหน่ึง   ดว้ยขาดความต่อเน่ือง ขาดกลไกความร่วมมือจากภาค

ประชาชน  อีกทั้งลกัษณะของปัญหาเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภค เช่ือมโยงกบับริบททางวฒันธรรม 

ความเช่ือ และวถีิชีวติของชุมชน จึงท าใหปั้ญหาน้ียงัคงอยู ่

 รายงานการวิจยัฉบบัน้ี ถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ในการหาแนวทางท่ีจะแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บั

ในชุมชน เป็นขั้นตอนแรกในการวเิคราะห์ชุมชนเพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นเหตุของสถานการณ์โรคพยาธิใบไมต้บั

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  โดยใชแ้นวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพในการมองปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคน้หา เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ปัญหา  ดว้ยวธีิวจิยัแบบ

ผสม ท่ีใชท้ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดว้ยคาดหวงัวา่ ขอ้คน้พบท่ีได ้จะสามารถน าไปใชใ้นการหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถึงราก และครอบคลุมเหตุปัจจยัอยา่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลต่อการแกไ้ขปัญหาอยา่ง

ย ัง่ยนื 

 

      ผูว้จิยั 

กนัยายน  2557 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
โรคพยาธิใบไม้ตับยงัคงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน

โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากโรคน้ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด
โรคมะเร็งท่อน ้าดี และมีการเสียชีวิตจากโรคน้ีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  ในปี 2550 มีรายงานผูเ้สียชีวติดว้ย
โรคมะเร็งท่อน ้ าดี 28,000 ราย เฉล่ียวนัละ 76 คน และในปัจจุบนัพบวา่ ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งตบั
ห รือส่วนห น่ึ งคือมะเร็งท่ อน ้ าดี ในประเทศไทยย ังพบสูงมากในประชาชน ท่ีอาศัยอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (1)  และการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไมต้บัสถานการณ์โรคล่าสุดในปี 
2552 ( 4 ) พบวา่ อตัราความชุกของโรคพยาธิใบไมต้บัทัว่ประเทศมีค่าเฉล่ีย 8.7%  การกระจายของโรคพยาธิ
ใบไม้ตบัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอตัราความชุกสูงกว่าภาคอ่ืนคือ 16.6%   เม่ือพิจารณาในระดับ
หมู่บ้านพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   พบว่าอตัราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับสูงท่ีสุดถึง 85.2%  
นอกจากนั้น สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2553 ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานจ านวนสาเหตุการตายจากเน้ือ
งอกร้ายท่ีตบัและท่อน ้ าดีในตบั ทั้งประเทศ 14,008 ราย โดยอยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7,513 ราย คิด
เป็นร้อยละ 53.6(3) 

ปัจจุบนัองคก์ารอนามยัโลกจดัอนัดบัพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้าดีเป็นโรคส าคญัและยอมรับให้
โรคพยาธิใบไมต้บัเป็นสาเหตุท่ีส าคญัในการเป็นสารก่อมะเร็งท่ีท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน ้ าดี โรคมะเร็งตบั
หรือส่วนหน่ึงคือมะเร็งท่อน ้ าดี (2)   ชนิดของพยาธิใบไมต้บัท่ีก่อโรคในคนในประเทศไทย คือ Opisthorchis 
viverini  พยาธิตวัเต็มวยัขณะมีชีวิตพบอยู่ในทางเดินน ้ าดีและท่อน ้ าดีของตบัของคน  พบได้ทุกภาคของ
ประเทศไทย แต่พบในอตัราท่ีสูงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  สาเหตุของโรคเกิดจากการ
รับประทานอาหารประเภทท่ีปรุงจากปลาน ้าจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซ่ึงมีตวั
อ่อนพยาธิใบไมต้บัปนเป้ือน  เช่น กอ้ยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาส้ม ปลาร้าดิบ (นอ้ยกวา่ 6 เดือน) หรือส้มต า
ปลาร้าดิบ เป็นตน้  เม่ือคนรวมทั้ งแมวหรือสุนัขซ่ึงเป็นสัตวรั์งโรคพยาธิใบไม้ตบัท่ีส าคญั ถ่ายอุจจาระ
ปนเป้ือนลงในแหล่งน ้ าก็จะท าให้เกิดการแพร่ระบาดได้  อีกทั้งพยาธิใบไม้ตบัซ่ึงมีอายุขยัมากกว่า 10 ปี 
อาศยัอยู่ในท่อน ้ าดีทั้ งของคนและสัตวรั์งโรคเป็นเวลานานจะท าให้มีพยาธิสะสมจ านวนมากข้ึน มีการ
อกัเสบของท่อน ้าดีมากข้ึน และมีโอกาสพฒันากลายเป็นมะเร็งท่อน ้าดี (3)  ผูท่ี้เคยเป็นโรคพยาธิใบไมต้บัและ
กินยารักษาพยาธิแลว้กลบัมาเป็นซ ้ าอีกสูงถึงร้อยละ 12 ซ่ึงจากการวิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงตน้เหตุพบว่า 
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีพบโรคพยาธิใบไมต้บัสูง ยงัคงกินอาหารท่ีท าจากเน้ือปลาน ้ าจืดเกล็ดขาวดิบๆ สุกๆ 
เป็นประจ าเหมือนเดิม ร้อยละ 7 และกินเป็นคร้ังคราว ร้อยละ 84 และร้อยละ 38 ยงัมีพฤติกรรมถ่ายอุจจาระ
นอกส้วม (4) 
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 ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา หลงัจากมีการคน้พบพยาธิใบไมต้บัคร้ังแรกในประเทศไทย
เม่ือปี พ.ศ.2458 และตรวจพบพยาธิในผูป่้วย ไดมี้การศึกษาวิจยัมากมายกระทัง่น าไปสู่การก าหนดนโยบาย
และด าเนินมาตรการ  “อีสานไม่กินปลาดิบ” เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530   ท าให้ความชุกของโรคลดลงและ
สามารถลดปัญหาลงไดร้ะดบัหน่ึง แต่การด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาชน อีกทั้งลกัษณะของปัญหาท่ีเป็นเร่ืองของพฤติกรรมของคน เช่ือมโยงกบับริบททางวฒันธรรม 
ความเช่ือ และวถีิชีวติของชุมชนนั้น ท าใหปั้ญหาโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้าดียงัคงมีอุบติัการณ์ท่ีสูง
อยูถึ่งปัจจุบนั (3)    
ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีผ่านมา หลงัจากมีการคน้พบพยาธิใบไมต้บัคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี 
พ.ศ.2458 และตรวจพบพยาธิในผูป่้วย ไดมี้การศึกษาวิจยัมากมายกระทัง่น าไปสู่การก าหนดนโยบายและ
ด าเนินมาตรการ  “อีสานไม่กินปลาดิบ” เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530   ท าให้ความชุกของโรคลดลงและสามารถ
ลดปัญหาลงได้ระดบัหน่ึง แต่การด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน อีกทั้งลกัษณะของปัญหาท่ีเป็นเร่ืองของพฤติกรรมของคน เช่ือมโยงกบับริบททางวฒันธรรม 
ความเช่ือ และวถีิชีวติของชุมชนนั้น ท าใหปั้ญหาโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้าดียงัคงมีอุบติัการณ์ท่ีสูง
อยูถึ่งปัจจุบนั 

ในส่วนของพื้นท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 ซ่ึงครอบคลุมจงัหวดันครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย ์และชยัภูมิ    
โรคพยาธิใบไมต้บัยงัคงเป็นปัญหาของหลายๆ พื้นท่ี หน่ึงในนั้นคือต าบลละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ    
ขอ้มูลในปี 2555 พบว่า มีการตรวจพบหนอนพยาธิในกลุ่มเส่ียงร้อยละ 24.34  และหมู่บา้นท่ีพบสูงสุดคือ
ร้อยละ 36.33  และในจ านวนผูท่ี้ตรวจพบน้ีพบวา่เป็นพยาธิใบไมต้บัถึงร้อยละ 90   จากสภาพปัญหาดงักล่าว 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนวิชาการด้านการป้องกนัควบคุมโรคแก่หน่วยงานต่างๆ ใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ จึงมีแนวคิดในการพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกนัโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชน  
โดยมีแนวคิดท่ีจะน ากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน มาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั  ภายใต้
ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของคนในชุมชนว่าสามารถร่วมกนัแกปั้ญหา คน้หาทางเลือกในการแกปั้ญหา ลง
มือปฏิบติั  และติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  เนน้ใชทุ้นของชุมชน การพฒันาศกัยภาพ
ของชุมชน ให้สามารถ “คิดเป็น ท าเป็น” ผา่นกระบวนการศึกษาวิจยั และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน   โดยมีทีมวิจยัท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงในการสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะสามารถยกระดบั
กระบวนการพัฒนาชุมชน    มีแกนน าชุมชนท่ีเข้มแข็ง  เกิดความสามัคคีภายในชุมชน  สามารถน า
ประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพฒันาด้านอ่ืน และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน  และจะส่งผล
กระทบแกไ้ขปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัไดอ้ยา่งแทจ้ริงในระยะยาว  ซ่ึงจะส่งผลใหส้ามารถลดความเส่ียงจาก
การเกิดโรคมะเร็งท่อน ้ าดี ลดภาระการใชเ้วชภณัฑ์และบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข การสูญเสีย
ชีวติก่อนวยัอนัควร เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวติ เพิ่มผลผลิตของประเทศชาติต่อไป  

จากสภาพปัญหาและแนวคิดในการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ งานวจิยัน้ีจึงตอ้งการวเิคราะห์หาปัจจยั
ท่ีเป็นตวัก าหนดสภาพปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบัในชุมชนโดยใช้แนวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health 
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Determinants) ทั้ งสามด้านได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม และปัจจยัด้านระบบบริการ
สุขภาพ มาเป็นกรอบแนวคิดในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์  โดยคาดหวงัว่า ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัจะ
สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาในชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัพฒันารูปแบบการป้องกนัควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตบัโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน เป็นกรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม 
 
1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
  การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชน  ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นบุคคล  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  และปัจจยัดา้นระบบบริการสุขภาพ 

2) เพื่อวเิคราะห์เช่ือมโยงสถานการณ์ปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บักบัปัจจยัก าหนด 
 
 

1.3 ขอบเขตกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสภาพปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชนแห่งหน่ึง ของ
ต าบลละหาน  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวดัชยัภูมิ  โดยมีกลุ่มตวัอย่างเป็นอาสาสมคัรแกนน าชุมชน ท่ียินดีเขา้ร่วม
โครงการวจิยัและใหข้อ้มูลดว้ยความสมคัรใจ 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ผลของการวจิยัน้ีจะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนเพื่อแกปั้ญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชนอยา่ง
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงอย่างรอบด้าน   อนัจะส่งผลต่อการลดโรคและ
ผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดจากโรคพยาธิใบไมต้บั  อีกทั้งจะสามารถเป็นแบบอยา่งในการน าไปใชก้บัชุมชนอ่ืนๆ 
ท่ีมีสภาพปัญหาและลกัษณะชุมชนท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 
1.5 ค ำจ ำกดัควำม 

1) ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) หมายถึง ปัจจยัหลกั 3 ดา้นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของบุคคล ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคคล  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบ
บริการสุขภาพ 

2) ปัจจยัก าหนดสุขภาพดา้นบุคคล หมายถึง ปัจจยัภายในบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงหรือเป็น
สาเหตุของการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับของบุคคลนั้ น ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวภาพ จิตใจ และ
พฤติกรรม   
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3) ปัจจยัก าหนดสุขภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจยัภายนอกบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะเส่ียง
หรือเป็นเหตุปัจจยัให้เกิดปัญหาการติดเช้ือโรคพยาธิใบไม้ตบัของคนในชุมชน ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และสังคม   

4) ปัจจยัก าหนดสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ระบบท่ีครอบคลุมทั้ง ระบบบริการ
บริการทางการแพทย์ ท่ีเน้นบริการทางการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุข  และระบบ
สาธารณสุข  ท่ี เป็นระบบการให้บ ริการในชุมชน  การส่งต่อเพื่ อให้ เกิดการดูแลอย่าง
ต่อเน่ือง  การสาธารณสุขมูลฐานท่ีเนน้บริการสุขภาพในครอบครัว ชุมชน  เป็นตน้ 
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บทที ่2 
เอกสำรและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
โครงการวิจยัเร่ือง ปัจจยัก าหนดสุขภาพโรคพยาธิใบไมต้บั : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในต าบล

ละหาน อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชยัภูมิ มีการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
1) ความรู้เร่ืองพยาธิใบไมต้บั 
2) ปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
3) งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความรู้เร่ืองพยาธิใบไม้ตับ 
   วงจรชีวติของพยาธิ 
   พยาธิใบไมต้บัตวัแก่อาศยัในท่อน ้าดีเล็กๆ ในตบัคนหรือสัตว ์เช่น แมว สุนขั  ซ่ึงเป็นโฮสต์
เฉพาะ  พยาธิตวัแก่อาจอยูใ่นถุงน ้ าดี หรือท่อของตบัอ่อนได ้ ไข่จะปนออกมากบัท่อน ้ าดีเขา้สู่ล าไส้เล็กและ
ไชจะออกมาพร้อมกบัอุจจาระถา้ถ่ายอุจจาระลงน ้ า  หอยพวก Bithynia species ซ่ึงเป็นโฮสตก์ลางท่ีหน่ึงจะ
กินไข่พยาธิ  ภายในตวัหอยจะฟักตวัเป็นตวัอ่อนมิราซิเดียม (miracidium) แล้วเจริญเป็น Sporocyst, redia 
และเซอคาเรีย (cercaria) ตามล าดบั  เซอร์คาเรียจะออกจากหอยว่ายน ้ าเขา้สู่ปลา  ซ่ึงเป็นโฮสทก์ลางท่ี 2  ท่ี
พบมากคือปลาจ าพวก Cyprinoid ซ่ึงเป็นปลาเกล็ดขาว  ไดแ้ก่ ปลาแม่สะแดง้ ลาตะเพียน ปลาสร้อยนกเขา 
ปลาสูตร  ปลากระมัง เป็นต้น  เซอร์คาเรียนจะไชเข้าไปอยู่ในเน้ือปลาและเจริญเป็นเมตาเซอร์คาเรีย 
(metacercaria) ซ่ึงอยู่ในซีสต์ (cyst)  ระยะน้ีจะเป็นระยะติดต่อ   นอกจากน้ีปลาจ าพวกปลานิลและปลาไน  
สามารถติดเช้ือพยาธิไดเ้หมือนกนั  เน้ือปลาท่ีแช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสยงัสามารถท าให้เกิดโรค
ได ้ ปลาแช่น ้ าเกลือท่ีมีความเขม้ขน้ 0.9 – 5 เปอร์เซ็นต ์นาน 2-3 วนัก็ยงัสามารถท าให้เกิดโรคไดเ้ช่นกนั  ถา้
เพิ่มความเค็มเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ซ่ึงเท่ากบัความเค็มของปลาร้า เกิน 6 ชัว่โมง  พยาธิจึงจะตาย  และถา้เติม
กรดน ้ าส้ม 4 เปอร์เซ็นต ์ ซ่ึงเท่ากบัความเขม้ขน้ในกอ้ยปลานานเกินกวา่คร่ึงชัว่โมงพยาธิตวัอ่อนไม่สามารถ
ติดต่อได ้  เม่ือคนและสัตวท่ี์เป็นโฮสตเ์ฉพาะ กินปลาดิบๆ หรือสุกๆ ดิบๆ เขา้ไป  ผนงัซีสต์จะถูกยอ่ยโดย
น ้ ายอ่ย  เมตาเซอร์คาเรียจะออกจากซีสตม์าอยูใ่นล าไส้ส่วนดูโอดินมัแลว้เดินทางผ่าน ampula of Vater เขา้
ท่อน ้ าดีใหญ่  และเดินทางต่อไปจนกระทัง่ถึงท่อน ้ าดีเล็กแลว้เจริญเติบโตเป็นตวัแก่ท่ีน่ี  รวมเวลาทั้งหมด
ของวงจรชีวิตพยาธิน้ีเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ตวัแก่พยาธิใบไมต้บัสามารถอยูใ่นร่างกายของคนเรา
ไดน้านถึง 25 ปี (4)  
 
  พยาธิก าเนิดและพยาธิวทิยา 
   การเปล่ียนแปลงทางพยาธิวทิยาเกิดจากพยาธิใบไมต้บั เน่ืองจากระคายเคืองต่อผนงัท่อน ้าดี
และการอุดกั้นท่อน ้ าดี เน่ืองจากพยาธิมีการเคล่ือนตวัไปมาอยูใ่นนั้น และบางตวัก็ไปอุดท่อน ้ าดีส่วนปลาย 
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และอีกส่วนหน่ึงเน่ืองจากสารท่ีพยาธิปล่อยออกมา (excretory secretory products)  ท าให้ท่อน ้ าดีเกิดการ
อกัเสบ และเกิดการระคายเคืองต่อผนังของท่อน ้ าดีอีกดว้ย และยงัมีผูเ้ช่ืออีกดว้ยว่าพยาธิก าเนิดจากกลไก
พยาธิวิทยาภูมิคุม้กนั ท าให้มีการอกัเสบแบบแกรนูโลมา  ซ่ึงจะท าให้เกิดพยาธิสภาพในท่อน ้ าดีมากข้ึน  
เซลล์บุท่อน ้ าดีจะมี hyperplasia และเพิ่มจ านวนมากข้ึนอยา่งผดิธรรมดา ท าใหผ้นงัท่อน ้าดีหนาข้ึน ท่อน ้าดีก็
ตีบหรือแคบลง และเม่ือเกิดอาการอุดกนัโดยตวัพยาธิ น ้ าดีจะคัง่อยูภ่ายในท่อน ้ าดีส่วนปลาย ท าให้ท่อน ้ าดี
โป่งพองเป็นแห่ง ๆ บางแห่งกลายเป็นซีสตแ์ละมีท่อน ้าดีเล็กๆ ใหม่ๆ เกิดข้ึนเพื่อช่วยใหท้่อน ้าดีไหลเขา้สู่ท่อ
น ้าดีใหญ่ต่อไป (4) 
 
 สาเหตุของการแพร่ระบาด 
  สาเหตุท่ีท าให้ มีการแพร่ระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับและย ังคงมีการติดเช้ือสูงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เน่ืองจากมีปัจจยั 4 ประการ 

1. ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือท่ีเก่ียวกับอาหารการกิน โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (และภาคเหนือ) เก่ียวกบัเตรียมอาหารดิบ หรือดิบๆ สุกๆ เช่น กอ้ยปลา ส้มปลา ท่ีถือ
วา่เป็นอาหารประจ าท่ีตอ้งท ากินและเล้ียงกนั ทั้งในการเล้ียงฉลอง สังสรรค ์และเทศกาลต่างๆ เช่น งานบวช 
งานบุญ ลงแขกท านา งานเล้ียงกนัในหมู่เพื่อน  โดยท าการปรุงทั้งอาหารปลาดิบชนิดสดเป็นเมนูหลกัท่ีมี
รสชาติและหาไดง่้ายในพื้นท่ี  ซ่ึงในเน้ือปลา มีตวัอ่อนพยาธิระยะติดต่ออยูใ่นเน้ือปลา  เม่ือคนกินอาหารท่ี
เป็นปลาปรุงดิบหรือดิบๆ สุกๆ ท าใหค้นติดโรคและแพร่โรคได ้

2. การแพร่กระจายของโรคยงัด าเนินอยู่ตลอดเวลา แมว้า่ทุกครัวเรือนมีส้วมราดน ้ าใช ้เม่ือทุกคนถ่าย
อุจจาระในส้วมจะป้องกันการแพร่โรคสู่ชุมชน  แต่เน่ืองจากการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชนบทไม่ดี
เท่าท่ีควร รวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ให้ความส าคญั เพราะเม่ือประชาชนเหล่าน้ีออกไปท านาท าไร่
มกัจะถ่ายอุจจาระนอกส้วม  โดยถ่ายอุจจาระบนพื้นดิน หรือถ่ายอุจจาระตามพุ่มไม ้หรือถ่ายลงในน ้า  ดงันั้น
เม่ือฝนตกลงมาก็จะชะอุจจารระท่ีมีไข่พยาธิใบไมต้บัลงไปในน ้ า ท าให้ไข่พยาธิมีโอกาสพบหอย พบปลาท่ี
เป็นตวัส่งผา่นโรคสู่คนได ้

3. ในแหล่งน ้ าต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (และภาคเหนือ) มีหอย และปลาอยูร่่วมกนั ท าให้วฏั
จกัรชีวิตของพยาธิใบไมต้บัครบสมบูรณ์  นอกจากน้ี ภูมิอากาศของประเทศไทยเหมาะต่อการเจริญเติบโต
ของสัตวจ์  าพวกหอยและปลา  มีแหล่งเพาะพนัธ์ุของหอยและปลาท่ีเป็นตวัส่งผา่นโรคใหค้รบวงจร (1) 
 
 
 
2.2 สุขภาพและปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
 
 ในปี พ.ศ.2541 องคก์ารอนามยัโลก ไดใ้ห้นิยามใหม่ของค าวา่ “สุขภาพ” วา่ “สุขภาพ หมายถึง สุข
ภาวะอนัสมบูรณ์และมีความเป็นพลวตัทั้งทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไม่ใช่เพียงการปราศจาก
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โรคและการเจ็บป่วยเท่านั้ น” ส่วนพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้นิยามว่า “สุขภาพ 
หมายความถึง ภาวะของมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์
รวมอยา่งสมดุล” และให้นิยามของ “ปัญญา” วา่ “ปัญญาหมายความถึง ความรู้ทัว่ รู้เท่าทนั และความเขา้ใจ
อยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์ แลความมีโทษ ซ่ึงน าไปสู่ความมีจิตอนัดีงาม
และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ”่ ซ่ึงมิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อกนัและกนัอย่างเป็น
องค์รวม เช่น การเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยเฉพาะหากเป็นโรคร้ายหรือร่างกายพิการ ก็มกัจะเกิดผลกระทบ
ต่อมิติทางจิต สังคม และจิตวิญญาณ (ปัญญา) อย่างเป็นลูกโซ่ ในทางตรงกันข้าม การมีสุขภาพทางจิต
วิญญาณก็ย่อส่งผลดีต่อมิติสุขภาพอ่ืนอย่างเป็นลูกโซ่เช่นเดียวกนั  และยงักล่าวอีกว่า สุขภาพของคนเรา 
นอกจากมีความเช่ือมโยงระหว่างมิติ 4 ด้านภายในตวัเองแล้ว ยงัข้ึนกบัปัจจยัหลักอีก 3 ด้านซ่ึงเรียกว่า 
“ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) (14) 
 

สุรเกียรติ อาชานุภาพ (14) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) มีองคป์ระกอบท่ี
ส าคญัๆ ดงัน้ี 

1) บุคคล ปัจจยัภายในบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของตนเอง ได้แก่ ปัจจยัด้านชีวภาพ จิตใจ 
และพฤติกรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1) ปัจจยัดา้นชีวภาพ 
(1) พนัธุกรรม มนุษยทุ์กคนมีสารพนัธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ท่ีแฝงตวัอยูใ่นโครโมโซมของ

เซลล์ทุกเซลล์ ซ่ึงสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทั้ง 2 ฝ่าย เป็นตวัก าหนดรูปร่างหน้าตา สรีระ สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ภูมิคุม้กนั พฤติกรรม การเกิดโรค  

บุคคลท่ีมีพนัธุกรรมท่ีก าหนดลกัษณะใดลักษณะหน่ึงอยู่ในตวั เช่น พนัธุกรรมของ
โรคเบาหวาน ก็จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเม่ือมีพฤติกรรมและ/หรือปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมาส่งเสริมหรือหาก
มีสายพนัธ์ุท่ีแรง ก็อาจเป็นโรคท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัภายนอกก็ได ้

(2) อายุและเพศ ปัจจยัทั้ง 2 น้ี นอกจากเป็นตวัก าหนดพฒันาการทางร่างกาย และการ
เกิดโรคแลว้ ยงัมีผลต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต พฤติกรรม และบทบาทในครอบครัวและสังคม ซ่ึงอาจ
แตกต่างกนัไป 

ทางการแพทย ์แบ่งกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรคตามเพศ (ชายกบัหญิง) และตามกลุ่มอาย ุ
(ได้แก่ ทารก ก่อนวยัเรียน วยัเรียน วยัท างาน วยัเจริญพนัธ์ุ และวยัสูงอายุ) ซ่ึงตอ้งการการดูแลช่วยเหลือ
ต่างกนัไป 

 
1.2) ปัจจยัดา้นจิตใจ ครอบคลุมในเร่ืองของการรับรู้ ทศันคติ เจตคติ ความเช่ือ แรงจูงใจ และ

ค่านิยมของบุคคล ซ่ึงเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของบุคคลอนัจะมีผลต่อการเกิดโรคและสุขภาวะของคนคน
นั้น ตวัอยา่งเช่น 
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• บุคคลท่ีมีเจตคติและค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียง เช่น การสูบบุหร่ี 
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์การเท่ียวโสเภณี ก็ยอ่มกระท าพฤติกรรมนั้นจนเสพติดหรือเป็นนิสัย ในท่ีสุด ก็
จะเกิดการเจบ็ป่วยท่ีมีเหตุจากพฤติกรรมเส่ียงนั้นๆ 

• บุคคลท่ียึดถือลทัธิวตัถุนิยมและบริโภคนิยม ก็ยอ่มด้ินรนแสวงหาวตัถุเงินทองให้
มากท่ีสุด ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว จนอาจเกิดปัญหาครอบครัว ความเครียด และการเจบ็ป่วยต่างๆ 
อาจมีความเห็นแก่ตวั แก่งแยง่ชิงดี จนเกิดความขดัแยง้ จนเกิดความขดัแยง้ทะเลาะวิวาทกบัผูอ่ื้น อาจถึงขั้น
ขายตวัหรือก่ออาชญากรรม มีผลกระทบต่อชีวติและสุขภาพของตนเองและครอบครัว และอาจถึงขั้นเป็นหน้ี
ลน้พน้ตวั เกิดทุกขภาวะมากมาย 

• ผูท่ี้เป็นโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง หากมีการรับรู้เจตคติและ
แรงจูงใจเชิงบวก ก็ยอ่มมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงสามารถควบคุมโรคได ้มีสุขภาวะและ
อายยุนืยาว หากเป็นไปในเชิงลบก็ยอ่มไดรั้บผลตรงกนัขา้ม 

• ประชาชนจ านวนมากท่ีมีการรับรู้และความเช่ือเก่ียวกบัการใช้ยาอยา่งผิดๆ ก็จะมี
พฤติกรรมการใช้ยาท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย ปัญหาน้ีนอกจากเกิดจากปัจจยัของตัวบุคคลแล้วยงัอาจ
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความบกพร่องของระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขใน
การใหก้ารศึกษาเร่ืองน้ีแก่ประชาชน การชกัน าของครอบครัวและเพื่อนบา้น เป็นตน้ 
 

1.3) พฤติกรรม พฤติกรรมของบุคคลยอ่มส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะและการเจบ็ป่วยของคน
คนนั้น ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

(1) การด าเนินชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่ต่ืนเชา้จนเขา้นอน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการกิน อยู ่
หลับนอน อิริยาบถต่างๆ การเดินทาง เป็นต้น ถ้าขาดสุขนิสัย ขาดส านึกในความปลอดภยัหรือมีความ
ประมาท ก็อาจเกิดการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็ อุบติัเหตุ หรือตกเป็นเหยือ่ของการเกิดอาชญากรรมข้ึนได ้

(2) การเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลทั้งในเร่ืองวิชาการ วิชาชีพ และทกัษะชีวิต 
จากแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ (ครอบครัว สถาบนัการศึกษา ส่ือส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูรู้้ ประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น) หากบุคคลสามารถเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตั้ งแต่เกิดจนตาย รู้จกัวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าไปปฏิบติัพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ก็ยอ่มจะสร้างสุขภาพให้แก่ตนเอง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การพฒันาสุขภาพทางจิตวญิญาณ 

(3) การงาน หมายถึง การท างานและการประกอบอาชีพ ลักษณะของอาชีพ และ
ส่ิงแวดล้อมของการท างานย่อมมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของบุคคล เช่น เกษตรกรอาจเส่ียงต่อพิษสารเคมี 
อาการปวดหลงัและการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากแสงแดด คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาจเส่ียงต่อการเกิด
อุบติัเหตุ โรคจากสารเคมีและมลพิษและการเจ็บป่วยจากอิริยาบถของการท างาน คนงานก่อสร้างอาจเส่ียง
ต่ออุบติัเหตุ บุคลากรสาธารณสุขอาจเส่ียงต่อการติดเช้ือ เป็นตน้ การเจ็บป่วยลกัษณะน้ี เรียกวา่ “โรคจากการ
ประกอบอาชีพ (Occupational Diseases)” และการส่งเสริมสุขภาพคนท างาน เรียกว่า “อาชีวอนามัย 
(Occupational Health)” 



9 
 

นอกจากน้ี อาชีพบางอยา่งอาจมีรายไดน้้อย ขาดความมัน่คงทางการเงิน มีปัญหาความ
ยากจน และปัญหาการกู้หน้ียืมสิน เกิดความเครียดสูง ชักน าให้เกิดพฤติกรรมเส่ียง เช่น สูบบุหร่ี ด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ติดยาเสพติด เป็นตน้ 

บรรยากาศในการท างาน ก็อาจสร้างความเครียดปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งคนท างาน
ดว้ยกนั 

บางคนท างานหนกั ถูกบีบรัดดว้ยเร่ืองเวลา หรือมุ่งหาเงินจนเกิดความเครียด ไม่มีเวลา
พกัผ่อน ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว ก็อาจกระทบต่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและ
ครอบครัวได ้

บางคนท างานในลกัษณะอาสาสมคัรบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ก็จะเกิดความสุข ความ
ปีติ ลดความเห็นแก่ตวั ซ่ึงส่งผลดีต่อสุขภาพทุกดา้น 

(4) การเล่น หมายถึง การเล่นสนุก การหาความบนัเทิง การท างานอดิเรก การพกัผอ่น
หย่อนใจ หากปฏิบติัไม่ถูกต้องก็อาจมีผลกระทบต่อสุขภาวะ เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตวั (เกิดภาระ
หน้ีสิน) โรคติดเกม อุบติัเหตุ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ รวมทั้งเอดส์ โรคจากการสูบบุหร่ีหรือแอลกอฮอล ์
เป็นตน้ 

หากปฏิบติัถูกตอ้ง เช่น รู้จกัออกก าลงักาย ฟังเพลง เล่นดนตรี วาดรูป ปลูกตน้ไม ้เล้ียง
สัตว ์ชมธรรมชาติ เป็นตน้ ก็ยอ่มส่งเสริมสุขภาวะโดยรวมของบุคคล 

(5) การปฏิสัมพนัธ์ หมายถึง การมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายในครอบครัว ท่ีท างาน 
หน่วยงาน องคก์ร ชุมชน และยงัหมายรวมถึงความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม การปฏิสัมพนัธ์อาจมีลกัษณะ
เชิงบวกซ่ึงส่งผลดีต่อสุขภาวะ (เช่น ความเอ้ืออาทร การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและธรรมชาติ) หรือลกัษณะเชิง
ลบซ่ึงส่งผลเสียต่อสุขภาวะ (เช่น การท าร้ายกนั การท าลายส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ) 

ปัญหาท่ีพบว่ามีความรุนแรงมากข้ึนเป็นล าดบัไดแ้ก่ การหยา่ร้าง การทะเลาะเบาะแวง้
ในครอบครัว การทอดทิ้งเด็กและผูสู้งอาย ุความขดัแยง้ในท่ีท างาน หน่วยงาน องคก์ร ความขดัแยง้ในสังคม 
(รวมทั้งการก่อเหตุร้าย การก่อการร้ายและสงคราม) การท าลายธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดสภาวะโลกร้อน 
หรือสภาวะเรือนกระจก (Green House Effect)  

(6) พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเกิดโรคซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไป ก็
คือ การบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม การสูบบุหร่ี การด่ืมแอลกอฮอล์ หรือเสพสารเสพติด  การขาดการออก
ก าลงักาย การมีเพศสัมพนัธ์ไม่ปลอดภยั การขาดสุขนิสัยท่ีดี การใชย้าท่ีไม่เหมาะสม การขบัข่ีรถดว้ยความ
ประมาท 

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อสุขภาวะทางจิตและสังคม ก็คือการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีเป็น
เชิงลบดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเครียดและการทะเลาะเบาะแวง้ รวมทั้งก่อให้เกิดพฤติกรรม
กา้วร้าวรุนแรง การก่ออาชญากรรม การท าร้ายร่างกาย การเข่นฆ่ากนั 

พฤติกรรมท่ีมีผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ก็คือ การขาดการบริหารจิต (ซ่ึงหมายถึง
การปฏิบติัตามแก่นธรรมทางศาสนา) ไม่สามารถลดอตัตาและความเห็นแก่ตวั รวมทั้งน าไปสู่การใชชี้วิตท่ี
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ฟุ้งเฟ้อและประมาท ซ่ึงส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะโดยรวม เช่น ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอาจน าไปสู่การ
ใช้จ่ายท่ีเกินตวั เกิดภาระหน้ีสิน การก่ออาชญากรรม การท างานหนักเกินจนไม่มีเวลาดูแลตนเองและ
ครอบครัว ความประมาทอาจน าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม และเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

ถ้าหากบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีการปฏิบัติตรงกันข้ามกับพฤติกรรมเชิงลบ
ดงักล่าว ก็ยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมของคนคนนั้น 

(7) การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งการรู้จกัแสวงหาบริการท่ีเหมาะสม เช่น การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การ
คลอดท่ีปลอดภยั การดูแลบุตรทั้งทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่แรกเกิดจนเขา้สู่วยัรุ่น การมีพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีดี การป้องกนัอุบติัเหตุในบา้น ท่ีท างาน และบนถนน การตรวจกรองโรค (เช่น เบาหวาน ความดนัเลือดสูง 
ไขมนัในเลือดสูง มะเร็งบางชนิด) การรักษาตนเอง รวมทั้งการใช้ยาและแสวงหาบริการท่ีเหมาะสมเม่ือ
เจบ็ป่วย เป็นตน้ 

 
2) ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ชีวภาพ และสังคม   

2.1) ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ครอบคลุมสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นกายภาพทั้งหมด ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
(1) ปัจจยัพื้นฐานของการด ารงชีวติ เช่น ท่ีอยูอ่าศยั น ้ า อากาศ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ส่ิง

อ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ 
(2) การคมนาคม ประกอบด้วยยานพาหนะและถนนหนทางซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเกิด

อุบติัเหตุจราจร อนัเป็นปัญหาส าคญัอนัดบัแรกๆ ของบา้นเรา 
(3) ส่ิงเสพติด (บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารเสพติด) และมลพิษ เป็นสาเหตุส าคญัของการ

ท าลายสุขภาพประชาชนจ านวนมาก 
(4) ส่ิงอ านวยสุขภาพ เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานท่ีและอุปกรณ์ออกก าลงั

กาย เวชภณัฑ ์วคัซีน เป็นตน้ 
 

2.2) ส่ิงแวดลอ้มดา้นชีวภาพ หมายถึง ส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่ 
(1) เช้ือโรค ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือและมะเร็งบางชนิด (เช่น มะเร็งตบั มะเร็ง

ล าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน ้าเหลือง มะเร็งปากมดลูก เป็นตน้) 
(2) พืช ไดแ้ก่ ตน้ไม ้(ท่ีให้ออกซิเจน ความร่มเยน็ ความเขียวขจี) สมุนไพร ผกัผลไมท่ี้

เป็นอาหารสุขภาพ รวมทั้งพื้ชบางชนิดท่ีเป็นพิษต่อสุขภาพ 
(3) สัตว ์เป็นทั้งแหล่งสารอาหารท่ีส าคญัขอมนุษย ์และเป็นพิษภยัต่อสุขภาพ (เช่น 

สุนขับา้ สัตวมี์พิษ) 
(4) มนุษย ์เป็นปัจจยัแวดลอ้มของบุคคลท่ีทั้งส่งเสริมและบัน่ทอนสุขภาวะของบุคคล

นั้นๆ ข้ึนกบัวา่เป็นความสัมพนัธ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
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2.3) ส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม ครอบคลุมปัจจยัยอ่ยมากมาย ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
(1) ครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบันพื้นฐานท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวท่ี

แข็งแรงมีความอบอุ่นยอ่มน าพาสมาชิกของครอบครัวไปสู่สุขภาพทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการดูแลบุตร
อย่างถูกตอ้ง ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ย่อมมีผลต่อพฒันาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของบุตร 
หรือผูเ้จบ็ป่วยโรคต่างๆ หากไดรั้บแรงสนบัสนุน ดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ก็ยอ่มจะช่วยใหห้ายจากโรค 
หรือสามารถดูแลตวัเองจนมีสุขภาพทางกายได ้

ในปัจจุบันสถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ เน่ืองจากผลกระทบของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดความห่างเหินและความแตกแยกในครอบครัว เกิดปัญหาการหย่าร้าง ความ
รุนแรงในครอบครัว ปัญหาวยัรุ่น การทอดทิ้งเด็ก ผูสู้งอาย ุและผูท่ี้เจบ็ป่วย เป็นตน้ 

(2) ชุมชน ความเขม้แขง็ของชุมชนยอ่มส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของบุคคล ชุมชนท่ีมี
ผูน้ าและการรวมตวัอยา่งเหนียวแน่น ยอ่มมีศกัยภาพในการดูแลกนัเองและพึ่งตนเองไดท้ั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
(การเติบโตของกองทุนชุมชน การลดภาระหน้ีสินของครอบครัว) การศึกษา (มีการเรียนรู้และการพฒันาภูมิ
ปัญญา) วฒันธรรม (การพฒันาจิตวิญญาณและประเพณีท่ีดี) และสาธารณสุข (มีการรวมตวักนัจดักิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในชุมชน) 

การพฒันาเศรษฐกิจสังคมในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
มากมาย ท าให้ชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชนบทล่มสลาย ไม่สามารถพึ่งตนเองได ้กระทบต่อสุขภาพของ
คนในครอบครัวและบุคคลในทุกๆ ดา้น  

(3) ระบบสังคม ประกอบด้วยระบบย่อยมากมาย ท่ีส าคญัได้แก่ เศรษฐกิจ พาณิชย ์
การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ส่ือมวลชน สารสนเทศ ค่านิยมทางสังคม กฎหมาย การเมืองการปกครอง 
ระบบสังคมเก่ียวขอ้งกบัทิศทางและนโยบายในการพฒันาประเทศและสังคม การจดัสรรทรัพยากร ทศันคติ 
เจตคติ ค่านิยม วิถีชีวิต และพฤติกรรมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุข ซ่ึงกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชน 

ในปัจจุบนัพบว่าประเทศท่ีพฒันาแล้ว แมป้ระชากรจะมีอายุขยัเฉล่ียสูง แต่ก็มีความ
บกพร่องของสุขภาพบางด้าน เช่น การระบาดของโรคอว้นอนัเป็นผลจากการบริโภคเกิน โรคท่ีเกิดจาก
ผลขา้งเคียงของยาและการรักษา (Iatrogenic Disease) ปัญหาความรุนแรงทางสังคม (เช่น อาชญากรรม การ
ฆ่าหมู่ การก่อการร้าย การก่อสงครามกบัประเทศอ่ืน) ยาเสพติด เอดส์ ความเครียดทางจิตใจ ชกัน าให้เกิด
ปัญหาการพึ่งพายากล่อมประสาทและแอลกอฮอล ์

ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นวา่การมุ่งพฒันาดา้นวตัถุอยา่งเสียสมดุลกบัดา้นจิตใจและสังคม ก็
ยอ่มก่อให้เกิดทุขภาวะทางดา้นกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในปัจจุบนัสังคมเกือบ
ทัว่โลกรวมทั้งสังคมไทย ไดย้ึดถือแนวทางการพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตก กลายเป็นสังคมทุนนิยม 
และเกิดกระแสวตัถุนิยมและบริโภคนิยมข้ึนอยา่งกวา้งขวาง ระบบการศึกษา ระบบการเมือง ส่ือมวลชน ก็
มุ่งไปสู่ทิศทางดงักล่าว ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากมาย ตวัอยา่งเช่น 
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• นโยบายสาธารณะท่ีมุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การขยายเขต
อุตสาหกรรมโดยขาดกลไกการควบคุมท่ีดี ยอ่มส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาอาชีว 
อนามยั ปัญหาการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและ
ค่านิยมของประชาชน ซ่ึงล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและธุรกิจบนัเทิงอยา่งขาดการควบคุมยอ่มกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การสร้างค่านิยม
ฟุ้งเฟ้อ และแสวงหาความบันเทิงท่ีไม่ เหมาะสม และเส่ียงต่อการเกิดโรคภัย เช่น การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี ซ้ือขายบริการทางเพศ การเสพยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เป็นตน้ การสร้างถนน
หนทางเพื่อการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย โดยขาดการสร้างวินัยให้ผูใ้ช้รถใช้ถนน รวมทั้งพฤติกรรมส่วน
บุคคลท่ีมีความคะนอง ประมาท ด่ืมแอลกอฮอล์ ท าให้เกิดปัญหาอุบติัเหตุ ซ่ึงกลายเป็นสาเหตุการตายท่ี
ส าคญัของคนไทย 

• ระบบการเกษตรท่ีมุ่งผลิตเพื่อขายและการส่งออก โดยการใชส้ารเคมีในการเร่ง
การผลิต ยอ่มก่อใหเ้กิดการท าลายธรรมชาติ และพิษภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 

• ระบบการศึกษาท่ีมุ่งผลิตนักเทคนิคเพื่อป้อนตลาดแรงงาน โดยละเลยการ
พฒันาคนโดยเฉพาะดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีก็ยอ่มเป็นการสร้างคนท่ีเก่ง แต่เห็นแก่ตวั 
ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ขาดภูมิคุม้กนัหรือทกัษะในการเผชิญปัญหาชีวิต ส่งผลให้คนเหล่าน้ีขาดสุขภาพ
ทางจิต สังคม และจิตวญิญาณ ซ่ึงยอ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายในท่ีสุด 

• ระบบธุรกิจท่ีมุ่งก าไรสูงสุด ก็ย่อมผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีท าก าไรไดม้ากๆ 
แมว้า่จะเป็นส่ิงท าลายสุขภาพ เช่น บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ธุรกิจบนัเทิงและบริการทางเพศ เป็นตน้ โดย
พยายามใช้การโฆษณาและการตลาด รวมทั้ งการเอ้ือประโยชน์ต่อผูก้  าหนดนโยบายสาธารณะ ในการ
ส่งเสริมใหมี้การบริโภคอยา่งกวา้งขวาง โดยไม่ค  านึงถึงสุขภาพของประชาชน 

• ส่ือมวลชนและระบบสารสนเทศ (รวมทั้งอินเตอร์เน็ต) ท่ีมุ่งเป็นธุรกิจคา้ก าไร 
แทนท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาและพฒันามนุษย ์ก็กลบักลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความคิดและ
ค่านิยมในวตัถุและการบริโภค ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีบ่อนท าลายสุขภาพ รวมทั้ งโรคติดเกม
คอมพิวเตอร์ โรคติดการพนนั และการก่ออาชญากรรม 

(4) หน่วยงาน/องค์กรในสังคม หมายถึงหน่วยงานและองค์กรทั้งในระดบัส่วนกลาง 
ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ท่ีท าหน้าท่ีต่างๆ เพื่อให้ระบบสังคมขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ือง สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

• หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ (Public Sector) ได้แก่ รัฐบาล ศาล กระทรวง ทบวง 
กรม สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยการปกครองทุกระดบั ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. 
เทศบาล อบต.) ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการก าหนดทิศทางนโยบาย กฎหมาย การจดัสรรทรัพยากรในการพฒันา
ประเทศและชุมชน 
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• หน่วยงาน/องคก์รภาคธุรกิจเองชน (Private Sector) หน่วยงานท่ีด าเนินการโดย
ภาคเอกชนซ่ึงมุ่งหวงัผลก าไรทางธุรกิจ เช่น บรรษทัข้ามชาติ โรงงาน หน่วยงานท่ีธุรกิจเอกชน ร้านค้า 
สถาบนัการศึกษาภาคเอกชน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นแกนหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอิทธิพล
ต่อการเมืองการปกครอง และทิศทางนโยบายของการพฒันาประเทศและชุมชน จุดแข็งของภาคธุรกิจ คือ 
ทุน เทคโนโลยี การตลาด และการจดัการ หากสามารถส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
สุขภาพของผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานของตนเองและประชาชนทัว่ไป ก็ยอ่มส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกฝ่าย
รวมทั้งเจา้ของหน่วยธุรกิจเอง แต่ถา้มุ่งคา้ก าไรสูงสุดเป็นหลกั โดยไม่ค  านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยั
ของประชาชนก็ย่อมผลิตและจ าหน่ายสินคา้และบริการท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• หน่วยงาน/องค์กรเอกชนท่ีไม่มุ่งค้าก าไร (Non-profit making Organization) 
ไดแ้ก่ สภา/สมาคมวชิาชีพ สหภาพแรงงาน องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs)  

• องคก์รชุมชน เป็นการรวมตวัของกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อพฒันา
สมาชิกภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่ม
ช่วยเหลือกนัเองหรือมิตรภาพบ าบดั (เช่น ชมรมผูสู้งอายุ ชมรมออกก าลงักาย กลุ่มศึกษาและปฏิบติัธรรม 
กลุ่มผูป่้วยมะเร็ง กลุ่มผูป่้วยเอดส์ เป็นตน้) ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เพื่อน าไปสู่สุขภาวะดา้นต่างๆ 

 
3) ระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ระบบท่ีครอบคลุมทั้ ง ระบบบริการบริการทางการแพทย ์

(ระบบท่ีเนน้บริการ ทางการแพทยใ์นสถานบริการสาธารณสุข ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบสาธารณสุข) 
ระบบสาธารณสุข (คือ นอกจากบริการทางการแพทยใ์นสถานบริการสาธารณสุข ยงัรวมถึงระบบการ
ให้บริการในชุมชน การส่งต่อเพื่อให้เกิดการดูแลอยา่งต่อเน่ือง  การสาธารณสุขมูลฐานท่ีเนน้บริการสุขภาพ
ในครอบครัว ชุมชน  เป็นตน้ ระบบสาธารณสุขเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ) และระบบอ่ืนๆ ท่ีมีส่วน
สัมพนัธ์กบัปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health Determinants)  

3.1) ประเภทการบริการทางสาธารณสุข แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท   
(1) การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การหาทางส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่างๆ โดยรวมๆ ไม่ไดมุ้่งป้องกนัไม่ให้เป็นโรคใดโรคหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การพฒันาการ
สุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม การมีสุขนิสัยท่ีดี การบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม การควบคุมน ้ าหนัก การออก
ก าลงักาย การคลายเครียด การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่างๆ (เช่น การสูบบุหร่ี แอลกอฮอล ์สารเสพติด เป็น
ตน้) การส่งเสริมสุขภาพมกัจะกระท าในรูปแบบของการให้การศึกษาแก่คนปกติทัว่ไปท่ียงัไม่ไดเ้จ็บป่วย 
เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความตระหนกั และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

(2) การป้องกนัโรค หมายถึง การหามาตรการหรือปฏิบติัการเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค
ใดโรคหน่ึงเป็นการเฉพาะส าหรับบุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วย เช่น การฉีดวคัซีนหรือกินยาป้องกนั
โรคต่างๆ การใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสัมพนัธ์เพื่อป้องกนัโรคเอดส์ การใชเ้ข็มขดันิรภยั และหมวกนิรภยั
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ป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงหากเกิดอุบติัเหตุขณะขบัข่ีรถ การท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัมลพิษ เป็นตน้ 

(3) การรักษาพยาบาล เม่ือเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยข้ึนมาก็จ  าเป็นต้องหาทาง
วินิจฉัยโรคแต่เน่ินๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์เหมาะสม กรณีท่ีโรคมีระยะของการไม่แสดง
อาการค่อนขา้งยาวนาน (เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดนัเลือดสูง ไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้) ก็จ  าเป็นตอ้งท า
การตรวจคดักรองตั้งแต่ก่อนมีอาการ เม่ือพบวา่เป็นโรคก็จะให้การรักษาดว้ยยา การผา่ตดั และ/หรือวิธีการ
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

(4) การฟ้ืนฟูสภาพ เม่ือมีโรคแทรกซอ้นหรือความพิการเกิดข้ึน เช่น อมัพฤกษ ์อมัพาต 
แขนขาพิการ อวยัวะต่างๆ ท าหนา้ท่ีไม่ได ้(เช่น ไตวาย หวัใจวาย) ก็จ  าเป็นตอ้งท าการฟ้ืนฟูสภาพดว้ยวธีิการ
ต่างๆ เช่น การท ากายภาพบ าบดั การใหย้า การผา่ตดั เป็นตน้ 

3.2) การพฒันาระบบบริการสุขภาพ การพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข
และการสร้างเครือข่ายระบบริการสาธารณสุขท่ีผ่านมา มีผลต่อการลดอตัราการปวยดว้ยโรคท่ีป้องกนัได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท่ีป้องกนัไดด้้วยวคัซีนและการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จนโรคติดเช้ือหลายชนิดถูก
ก าจดัจนสูญส้ิน (เช่น คุดทะราด กาฬโรค ไขท้รพิษ โปลิโอ) ลดอตัราการตายดว้ยโรคท่ีรักษาไดด้ว้ยวิธีการ
บ าบดัรักษาต่างๆ เช่น การผา่ตดั การปลูกถ่ายอวยัวะ การใชย้าตา้นจุลชีพ เคมีบ าบดั รังสีบ าบดั การให้เลือด 
เป็นตน้ นอกจากสามารถยืดอายุขยัของคนให้ยืนยาวแลว้ยงัส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไปและผูป่้วยมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีอีกดว้ย  

  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Wongba N et al.  (2011) (6) ไ ด้ ศึ ก ษ าก าร ป้ อ งกั น ค วบ คุ ม โ รค พ ย า ธิ ใบ ไม้ ตั บ ใน ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของประชาชนในการป้องกนัควบคุมโรค ผลการศึกษาในช่วงแรกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 94.8  
ยงัขาดความตระหนักในเร่ืองการบริโภคปลาดิบท าให้เกิดโรคมะเร็งท่อน ้ าดีได ้ แมว้่าจะรู้ว่าท าให้ติดโรค
พยาธิใบไมต้บัซ่ึงมียารักษาได ้ และรับรู้วา่ การบริโภคปลาดิบเป็นวถีิชีวิตท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ อีกทั้ง
ติดใจในรสชาติ  แต่หลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติและพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดีข้ึน มีการพูดคุย ส่ือสารในครอบครัวและในชุมชน  และเกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ใน
การสร้างความเขม้แขง็ใหเ้ครือข่าย ในการรณรงคไ์ม่บริโภคปลาดิบ 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาก าหนดเป็นแผนผงักรอบแนวคิดใน
การวจิยัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานวิจยัน้ีตอ้งการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสภาพปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชนโดย

ใช้แนวคิดปัจจยัก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) ทั้ งสามด้านได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบบริการสุขภาพ มาเป็นกรอบแนวคิดในการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาโรคพยาธิ
ใบไม้ตบัในชมุชน 

ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยั
สภาพแวดล้อม 

ปัจจยัด้านระบบ
บริการ

สาธารณสขุ 

ปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
งานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการป้องกนัควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บั

โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม  โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสม (Mixed Method) ทั้งการศึกษาในเชิงปริมาณ และการศึกษาในเชิง
คุณภาพ   โดยมีการด าเนินการวจิยัตามรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3. การเก็บรวมรวมขอ้มูล  
4. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 

 
 
3.1 พืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้ำหมำยที่จะศึกษำ 

พื้นท่ีศึกษาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 1 ชุมชน คือ หมู่17 บา้นละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชยัภูมิ  
เป็นพื้นท่ีรับผดิชอบของ รพ.สต.ละหาน ต.ละหาน อ.จตุัรัส จ.ชยัภูมิ  อยูติ่ดบึงละหาน แหล่งน ้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่  และขอ้จากส ารวจเบ้ืองตน้พบวา่ประชาชนยงัมีพฤตกรรมเส่ียงในการบริโภคปลาดิบ หรือสุกๆ 
ดิบๆ   เป็นพื้นท่ีซ่ึงประชาชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาชุมชน และยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมในการวจิยั  และในปี 
2555 ชุมชนน้ีไดด้ าเนินโครงการตรวจคดักรองหาผูป่้วยโรคหนอนพยาธิ พบวา่ มีการตรวจพบหนอนพยาธิ
ในกลุ่มเส่ียงร้อยละ 24.34  และหมู่บา้นท่ีพบสูงสุดคือร้อยละ 36.33  และในจ านวนผูท่ี้ตรวจพบน้ีพบวา่เป็น
พยาธิใบไมต้บัถึงร้อยละ 90 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนหมู่บา้นเป้าหมายท่ีมี
อายุ 30 ปีข้ึนไปทุกคนท่ีอยู่ในชุมชนในช่วงท่ีเก็บขอ้มูลรอบแรก (14-16 มีนาคม 2556)  จ  านวน 361 คน 
แกนน าและผูน้ าชุมชน จ านวน 20 คน และผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) จ  านวน 10 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ  โดยการสังเกต  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์ในเชิงลึก  การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ  
บนัทึกภาคสนาม  โดยการบนัทึกภาพและเสียง  ถ่ายภาพน่ิง ภาพวีดีโอ  การจดบนัทึก  และการรวบรวม
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เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล  ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์  ตวัผูว้ิจยั  เคร่ืองบนัทึกเสียง  
กลอ้ง  สมุดบนัทึก  ปากกา  แนวค าถามในการสัมภาษณ์ และประเด็นในการสนทนากลุ่ม  

แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ประยุกต์จากแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกับโรค
หนอนพยาธิ ของกรมควบคุมโรค และเพิ่มเติมในส่วนของความเช่ือเก่ียวกบัโรคพยาธิใบไมต้บัท่ีมาจากการ
ระดมสมองของทีมวจิยัหลกัและแกนน าชุมชน   เคร่ืองมือท่ีไดน้ าไปทดลองใชใ้นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
พื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด จากนั้นทีมวิจยัและแกนน าชุมชนช่วยกนัปรับ เพิ่มเติม ประเด็น ขอ้ค าถาม ท่ี
ไม่ชัดเจน และเพิ่มเติมประเด็นท่ีได้จากการไปทดลองใช้เคร่ืองมือ   เคร่ืองมือท่ีได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษาสูงสุด อาชีพหลกั  การมีและใชส้้วมแบบ
ราดน ้า 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืด 
โดยไม่ท าให้สุกดว้ยความร้อน   พฤติกรรมการป้องกนัการแพร่เช้ือ  พฤติกรรมการรับบริการตรวจอุจจาระ
เพื่อหาไข่พยาธิ 

ส่วนท่ี 3 ความเช่ือเก่ียวโรคพยาธิใบไมต้บั 
  
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
 ระยะท่ี 1 เป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ โดยผูส้ัมภาษณ์คือ นักวิจยัหลกัร่วมกบัแกนน า
ชุมชนท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัร โดยกระบวนการช้ีแจงท าความเขา้ใจแบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล กระทัง่มีความเขา้ใจตรงกนั 
 ระยะท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มแกนน าและผูน้ าชุมชน ซ่ึงทีม
วจิยัหลกัเป็นผูน้ าการสนทนา และบนัทึกขอ้มูล   โดยสนทนาตามประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้
 ระยะท่ี 3 เป็นการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ตามแนวทางการสัมภาษณ์ 
 ตลอดระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลทั้งสามระยะ ทีมวิจยัจะด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยการสังเกตทั้ง
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ ในทุกระยะ 
  
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความตรงของเน้ือหาโดยใชเ้ทคนิคสามเส้า 

(Triangulation) ทั้งการใชก้ลุ่มนกัวจิยัแบบสหวทิยาการท่ีเป็นทีมวจิยัจากภายนอก บุคลากรจากหน่วยงาน
หลกั และชาวบา้นท่ีเป็นทีมวิจยัชุมชน  ใชค้วามหลากหลายจากแหล่งขอ้มูล และความหลากหลายของ
เทคนิคการเก็บขอ้มูล  และใชก้ารวเิคราะห์ประเด็นเน้ือหา ตามกรอบแนวคิด  ตลอดระยะเวลาในการเก็บ
ขอ้มูล    
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 บทที ่4 
ผลกำรศึกษำ 

 
4.1 สถำนกำรณ์โรคพยำธิใบไม้ตับ 
 ในปี 2555  รพ.สต. ละหาน ไดด้ าเนินการตรวจคดักรองหาผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดส้ั่งการและสนบัสนุนงบประมาณผา่นหน่วยงานระดบัจงัหวดัและอ าเภอ ในการ
ด าเนินการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ และจ่ายยารักษาในกรณีท่ีตรวจพบ โดยบูรณาการกบัการด าเนินงาน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ซ่ึงมีการด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2555   ครอบคลุมพื้นท่ีรับผิดชอบ 10 
หมู่บา้น  กลุ่มเป้าหมายไดจ้ากการประเมินดว้ยวาจาตามแบบคดักรองความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งท่อน ้ าดี 
ตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัขอบแก่น  ผลของการตรวจคดักรองกลุ่มเส่ียงพบวา่ มีการตรวจพบหนอนพยาธิ
ในกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีรับผิดชอบของ รพ.สต.ละหาน ร้อยละ 24.34  และหมู่บา้นท่ีพบสูงสุดคือ บา้นละหาน 
ม. 17   ตรวจพบร้อยละ 36.33  และในจ านวนผูท่ี้ตรวจพบน้ีพบวา่เป็นพยาธิใบไมต้บัถึงร้อยละ 90  
 
4.2 ปัจจัยก ำหนดสุขภำพโรคพยำธิใบไม้ตับ 

4.2.1 ปัจจัยด้ำนบุคคล 
   ปัจจยัดา้นบุคคลเก่ียวกบัโรคพยาธิใบไมต้บัของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีไดจ้ากแบบ
สัมภาษณ์ ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นพฤติกรรมและความเช่ือของบุคคล สรุปไดต้ามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละ จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มประชากรท่ีศึกษา  
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 157 43.13 
 หญิง 207 56.67 
อาย ุ   
 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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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน ร้อยละ จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐานกลุ่มประชากรท่ีศึกษา (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ศาสนา   
 พุทธ 364 100 
การศึกษาสุงสุด   
 ไม่ไดเ้รียน/ต ่ากวา่ชั้นประถมศึกษา 9 2.47 
 ประถมศึกษา (ป.4/ป.6) 304 83.52 
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 34 9.34 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย 10 2.75 
 สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 7 1.92 
อาชีพหลกั   
 เกษตรกรรม (ท านา ท าไร่ ท าสวน เล้ียงสัตว)์ 284 78.02 
 คา้ขาย/ท าธุรกิจ 22 6.04 
 รับจา้ง/ลูกจา้งเอกชน 31 8.51 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4 1.10 
 ประมง 23 6.32 
 

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.1  จากประชากรเป้าหมาย 364 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 56.67   อายุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 29.67  ทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ  การศึกษา
ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 83.52   และอาชีพหลกั ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 78.02 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้าจืด โดยไม่ไดท้  าใหสุ้ก
ดีดว้ยความร้อน   จ  าแนกตามชนิดของอาหาร 
 
 
ชนิด/ลกัษณะของอำหำร 

พฤติกรรมกำรบริโภค (N=364) 

ยงักนิอยู่ เคยกนิ 
(แต่เลกิแล้ว) 

รำย 

(ร้อยละ) 

ไม่เคยกนิ/ 
ไม่รู้จัก 
รำย 

(ร้อยละ) 

ประจ ำ 
รำย 

(ร้อยละ) 

บำงคร้ัง 
รำย 

(ร้อยละ) 

รวม 

ราย 
(ร้อยละ) 

แจ่วบองปลาร้าดิบ 59 
(16.21) 

285 
(78.30) 

344 
(94.51) 

10 
(2.75) 

10 
(2.75) 

ปลาร้าดิบๆ 41 
(11.26) 

303 
(83.24) 

344 
(94.51) 

4 
(1.10) 

16 
(4.40) 

ส้มต าใส่ปลาร้าดิบๆ 74 
(20.33) 

250 
(68.68) 

324 
(89.01) 

12 
(3.30) 

28 
(7.69) 

ปลาจ่อม 19 
(5.22) 

262 
(71.98) 

281 
(77.20) 

13 
(3.57) 

70 
(19.23) 

ปลาส้มดิบ 24 
(6.59) 

252 
(69.23) 

276 
(75.82) 

18 
(4.95) 

70 
(19.23) 

กอ้ยปลาดิบ 21 
(5.77) 

209 
(57.42) 

230 
(63.19) 

38 
(10.44) 

96 
(26.37) 

น ้าพริกปลาร้าสับเคร่ืองแกงดิบๆ 18 
(4.95) 

198 
(54.40) 

216 
(59.34) 

92 
(25.27) 

56 
(15.38) 

ลาบปลาดิบ 19 
(5.22) 

157 
(43.13) 

176 
(48.35) 

27 
(7.42) 

161 
(44.23) 

ปลาเจ่า 7 
(1.92) 

142 
(39.01) 

149 
(40.93) 

15 
(4.12) 

190 
(54.95) 

ปลาฟัก 10 
(2.75) 

138 
(37.91) 

148 
(40.66) 

26 
(7.14) 

190 
(52.19) 

หม ่าข้ีปลา 4 
(1.10) 

47 
(12.91) 

51 
(14.01) 

20 
(5.49) 

293 
(80.50) 

เฉล่ีย 26.91 
(7.39) 

203.91 
(56.02) 

230.82 

(63.41) 

25 
(6.87) 

108.18 
(29.72) 
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 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.2  จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืด โดยยงั
ไม่ไดท้  าใหสุ้กดีดว้ยความร้อนของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.41 ยงัคงมีการบริโภคอยู ่ แบ่งเป็นการ
บริโภคบางคร้ัง ร้อยละ 56.02 และบริโภคประจ า  ร้อยละ 7.39    และเม่ือพิจารณาชนิดและลกัษณะของ
อาหารท่ีมีการบริโภคมากกว่าร้อยละ 50  สูงสุดไดแ้ก่ แจ่วบองปลาร้าดิบ และปราร้าดิบๆ คิดเป็นร้อยละ 
94.51 ต่อมาไดแ้ก่  ส้มต าใส่ปลาร้าดิบๆ ปลาจ่อม ปลาส้มดิบ  กอ้ยปลาดิบ  และน ้ าพริกปลาร้าสับเคร่ืองแกง
ดิบๆ คิดเป็นร้อยละ  89.01, 77.20, 75.82, 63.19 และ 59.34 ตามล าดบั   แต่หากจะพิจารณาตามความถ่ีของ
การบริโภคเป็นชนิดของอาหารท่ีมีการบริโภคเป็นประจ าห้าอนัดบัแรก สูงสุด ไดแ้ก่ ส้มต าใส่ปลาร้าดิบๆ 
คิดเป็นร้อยละ 20.33 ต่อมาไดแ้ก่ แจ่วบองปลาร้าดิบ ปลาร้าดิบๆ ปลาส้มดิบ และกอ้ยปลาดิบ คิดเป็นร้อยละ 
16.21, 11.26, 6.56 และ 5.77 ตามล าดบั 
 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละ ของพฤติการณ์ขบัถ่ายอุจจาระ จ าแนกตามสถานท่ีขบัถ่ายอุจจาระ 
 
สถานท่ีเม่ือมีการขบัถ่าย
อุจจาระ 

พฤติกรรมการขบัถ่ายอุจจาระ  
ถ่ายในส้วม 
ราย 
(ร้อยละ) 

ถ่ายบนพื้นดิน 
ราย 
(ร้อยละ) 

ถ่ายในหลุมฝังกลบ 
ราย 
(ร้อยละ) 

ไม่เคย 
ราย 
(ร้อยละ) 

- การถ่ายอุจจาระเม่ืออยู่
บา้น 

364 
(100) 

 0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 
241 
(66.21) 

- การถ่ายอุจจาระเม่ือ
ออกไปท างานในสวน ใน
ไร่ หรือไปท านา 

30 
(8.24) 

9 
(2.47) 

84 
(23.08) 

 
 เม่ือพิจารณาจากตาราง 4.3  จะเห็นได้ว่า ทุกรายจะมีพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระในส้วมท่ีถูก
สุขลกัษณะเม่ืออยู่ท่ีบา้น   แต่ในกรณีท่ีตอ้งออกไปท างานในสวน ในไร่ หรือในนา และมีความจ าเป็นตอ้ง
ถ่ายอุจจาระ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.08 จะใชว้ิธีถ่ายในหลุมท่ีขุดแลว้ท าการกลบ  รองลงมาคือการถ่ายในส้วม 
ร้อยละ 8.24  แต่ก็ยงัมีบางส่วน ร้อยละ 2.47  ท่ียงัมีพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระบนพื้นดิน 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวน ร้อยละ ของพฤติกรรมการรับบริการ จ าแนกตามการตรวจอุจจาระและการรักษา 
การตรวจอุจจาระ และ 
การไดรั้บการรักษา 

พฤติกรรมการรับบริการ 
เคย 

ราย (ร้อยละ) 
ไม่เคย 

ราย (ร้อยละ) 
จ าไม่ได ้

ราย (ร้อยละ) 
การรับการตรวจอุจจาระ 277  (76.10) 82  (22.53) 5 (1.37) 
การไดรั้บยารักษาพยาธิจากสถานบริการ
สาธารณสุข 

137 (37.64) 202 (55.49) 25 (6.84) 

 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.4  จะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.10 จะเคยไดรั้บการตรวจอุจจาระ
เพื่อหาไข่พยาธิ  และมีเพียงร้อยละ 37.64 ท่ีเคยไดรั้บยารักษาพยาธิจากสถานบริการสาธารณสุข 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน ร้อยละ ของความเส่ียง และความเช่ือเก่ียวกบัโรคพยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้าดี 
จ  าแนกตามประเด็นความเส่ียงและความเช่ือ 
 
ประเด็น 

ใช่ 
ราย 
(ร้อยละ) 

ไม่ใช่ 
ราย 
(ร้อยละ) 

- ท่านมีประวติัติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั 96  
(26.37) 

268  
(73.63) 

- ท่านมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตบัหรือมะเร็งท่อน ้าดี 85  
(23.35) 

279   
(76.65) 

- การกินเหลา้สามารถฆ่าเช้ือพยาธิใบไมต้บัได ้ 24  
(6.59) 

340  
(93.41) 

- ความเปร้ียวของมะนาว หรือมดแดง สามารถฆ่าเช้ือพยาธิใบไม้
ตบัได ้

20  
(5.49) 

344  
(94.51) 

- โรคพยาธิใบไมต้บัไม่น่ากลวั เพราะมียารักษา 136  
(37.36) 

228  
(62.64) 

- หากสงสัยวา่ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ซ้ือยามากินเองไดเ้ลย ไม่
จ  าเป็นตอ้งตรวจอุจจาระ 

110  
(30.22) 

254  
(69.78) 

- ท่านเคยซ้ือยารักษาพยาธิใบไมต้บัมากินเอง 105  
(28.85) 

259  
(71.15) 

- การกินยารักษาพยาธิใบไมต้บับ่อยๆ ป้องกนัมะเร็งตบัหรือ
มะเร็งท่อน ้าดีได ้

92  
(25.27) 

272  
(74.73) 
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 เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.5  จะเห็นไดว้า่ ในประเด็นความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งมะเร็งท่อน ้าดี 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.63 ไม่มีประวติัติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั   และมีเพียงร้อยละ 23.35 เป็นผูท่ี้มีญาติสายตรง
เป็นมะเร็งตบัหรือมะเร็งท่อน ้ าดี   ส่วนประเด็นเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บั การรักษา และการเป็น
มะเร็งตบัและท่อน ้าดี  ส่วนใหญ่มีความเช่ือท่ีถูกตอ้ง แต่ก็มีจ  านวนไม่นอ้ยท่ียงัมีความเช่ือท่ีอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือพยาธิใบไมต้บัและการเกิดมะเร็งท่อน ้าดี  ประเด็นท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่  ความ
เช่ือท่ีวา่ พยาธิใบไมต้บัไม่น่ากลวั เพราะมียารักษา คิดเป็นร้อยละ 37.36  รองลงมาไดแ้ก่ เช่ือวา่หากสงสัยวา่
ติดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ซ้ือยามากินเองไดเ้ลย ไม่ตอ้งตรวจอุจจาระ  คิดเป็นร้อยละ 30.22   และยงัพบวา่ ร้อย
ละ 28.85 เคยซ้ือยาฆ่าพยาธิใบไมต้บัมากินเอง  นอกจากนั้น ร้อยละ 25.27 เช่ือวา่ กินยารักษาพยาธิใบไมต้บั
บ่อยๆ จะช่วยป้องกนัโรคมะเร็งตบัและมะเร็งท่อน ้าดี   ส่วนความเช่ือท่ีวา่ การกินเหลา้ และความเปร้ียวของ
มะนาวหรือมดแดงสามารถฆ่าพยาธิใบไมต้บัไดน้ั้น มีเพียง ร้อยละ 6.59 และ ร้อยละ 5.49 ตามล าดบั 
 
 4.2.2 ปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อม 
  4.2.2.1 ดา้นกายภาพ 

  บา้นละหาน ม.17 มีพื้นท่ีส่วนหน่ึงติดกบับึงละหาน ซ่ึงเป็นบึงน ้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศ  บึงละหานเป็นบึงต้ืนท่ีมีขนาดใหญ่  มีเน้ือท่ี 18,181 ไร่ ครอบคลุมต าบล
ต่างๆ ในอ าเภอจตุัรัส 4 ต  าบล คือ ต.บา้นกอก  ต.หนองบวัใหญ่ ต.ละหาน และต าบลหนองบวับาน   อยูใ่น
เป็นท่ีลุ่มรองรับน ้าจากล าคนัฉู โดยมีหว้ยต่างๆ เช่น หว้ยกอก หว้ยหลวัเป็นทางน ้าเขา้สู่บึงละหานและไหล
ลงสู่แม่น ้าชี  ในฤดูแลง้บึงจะแหง้มีเพียงตอนใตข้องบึงท่ีมีน ้าขงัตลอดปี ความลึกท่ีสุดของบึงประมาณ 1.5 
เมตร กลางบึงมีเกาะ ขนาดประมาณ 0.3ตารางกิโลเมตร (187.5 ไร่) มีป่าละเมาะ พื้นท่ีโดยรอบบึงละหานจะ
มีลกัษณะราบเรียบถึงค่อนขา้งเรียบลกัษณะดินโดยรอบเป็นดินท่ีเกิดจากการตกตะกอนทบัถมของตะกอนล า
น ้า 

 4.2.2.2 ดา้นชีวภาพ 
  จากการท่ีมีพื้นท่ีติดกบับึงละหาน ท าใหชุ้มชนแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีมีมีความอุดม

สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว ์ ในบึงละหานมีปลาและนกเป็ดน ้าชุกชุม  พบนก
อยา่งนอ้ย 56 ชนิด ไดแ้ก่ นกน ้าและนกชายเลน   นกประจ าถ่ิน ประมาณ   นกอพยพแต่มิใช่เพื่อการผสม
พนัธ์ุ  นกอพยพผา่นตามฤดูกาล  นกอพยพมาเพื่อการผสมพนัธ์ุ  บางชนิดท่ีอยูใ่นสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์ุ  
พบปลาอยา่งนอ้ย 25 ชนิด ทั้งชนิดท่ีอยูใ่นสถานภาพมีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ  ไดแ้ก่ ปลาดุกดา้น  ปลาใน
วงศป์ลาตะเพียน  พบ 9 ชนิด ปลาในวงศป์ลาหมอ  พบ 3 ชนิด ปลา เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ปลาสลาด   ปลา 
กระสูบจุด  ปลาตะเพียนขาว  ปลาสร้อยขาว   ปลาสร้อยนกเขา   ปลาหมอชา้งเหยยีบ  ปลาช่อน   

 4.2.2.3 ดา้นเศรษฐกิจ 
  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้คนชุมชนสามารถใช้

ทรัพยากรเหล่าน้ีในการประกอบอาชีพอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ การท านา ท าไร่มนั  สวนพริก ตม้เกลือ เก็บ
พืชผกัในบึงมาขาย   โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาชีพประมง มีการท าเป็นอาชีพหลกัหลายครอบครัว  ท าให้ชุมชน
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แห่งน้ีมีปลาสด ๆ บริโภคไม่เคยขาด  จะเห็นไดจ้ากปลาท่ีน ามาขายในตลาด จะมีแม่คา้ไปรับปลาท่ีชาวบา้น
ไปจบัมาขายสดๆ ทั้งตอนเชา้และตอนเยน็    นอกจากนั้นในชุมชนยงัเป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑ์อาหารท่ีท า
จากปลา เช่น ปลาร้า ปลาส้ม และท่ีนิยมบริโภคกนัมากชนิดหน่ึงก็คือ ส้มปลาห่อ ท่ีท าจากปลาตระกูลปลา
ขาว ซ่ึงมีกระบวนผลิตท่ีใชเ้วลาเพียงวนัเดียวก็สามารถบริโภคได ้ และมกัจะบริโภคกบัดิบๆ โดยเฉพาะใน
วงเหลา้ 

 4.2.2.4 ดา้นวฒันธรรม 
  ชุมชนแห่งน้ี เป็นชุมชนท่ียงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาวอีสานไว้

ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ดงัจะเห็นไดจ้ากการรักษาประเพณีฮีตสิบสอง ท่ีเป็นจารีตของคนอีสาน โดยจะมีการจดั
กิจกรรมของชุมชนในแต่ละเดือนอยา่งต่อเน่ือง   และวฒันธรรมอีสานท่ียงัคงสืบต่อกนัมาอยา่งหน่ึงก็คือ 
วฒันธรรมการบริโภคอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบ  โดยเฉพาะอาหารท่ีท าจากปลา เช่น กอ้ยปลา ส้มปลา ปลาร้า
ดิบ   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม พบวา่ เหตุผลของการบริโภคมาจาก การติด
ใจในรสชาติของอาหาร  ค่านิยมท่ีมกัจะรับประทานกนัในวาระพิเศษ เช่น วนัรวมญาติ  และการสืบทอด
พฤติกรรมการกินในครอบครัว   
 

4.2.3 ปัจจัยด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 
  4.3.1 ระบบบริการทางการแพทย ์
   ชุมชนแห่งน้ีถือไดว้า่เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อโรคพยาธิใบไมต้บั  แต่ในระบบบริการทาง
การแพทยใ์นสถานบริการยงัไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีเท่าท่ีควร ดงัจะเห็นไดจ้ากยงัไม่มีระบบการเฝ้า
ระวงั การตรวจทางห้องปฏิบติัการ การคดักรอง ในระบบปกติ ทั้งในระดบัต าบล และในระดบัอ าเภอ   ญาติ
ของผูท่ี้เสียชีวติจากมะเร็งท่อน ้ าดีรายหน่ึงให้ขอ้มูลวา่ ช่วงท่ีผูป่้วยมีอาการแลว้ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลระดบั
อ าเภอ แพทยไ์ม่ไดนึ้กถึงโรคท่ีเก่ียวกบัพยาธิใบไมต้บั มีเพียงการจ่ายยาตามอาการ  กระทัง่ผูป่้วยอาการหนกั 
จึงไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลศูนย ์และเสียชีวติในเวลาไม่นาน   
  อย่างไรก็ตาม ในการเข้าถึงยารักษา ชาวบ้านท่ีสงสัยว่าตนเองจะติดเช้ือพยาธิใบไม้ตบั 
สามารถหาซ้ือยา Praziquantel ได้สะดวก ตามคลินิกหรือร้ายขายยา  ซ่ึงส่งผลให้บางรายจะซ้ือยากินเป็น
ประจ า แต่ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคปลาดิบ 
 
  4.3.2 ระบบบริการสาธารณสุข 
   การด าเนินงานคดักรองผูป่้วยโรคพยาธิใบไมต้บัของ รพ.สต. ในปีท่ีผา่นมานั้น 
เป็นการด าเนินการตามนโยบาย ซ่ึงกิจกรรมมีเพียงการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ และจ่ายยาในรายท่ีตรวจ
พบ ซ่ึงยาท่ีน ามาแจกจ่ายใหผู้ป่้วย ก็ตอ้งรอระยะหน่ึง เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่ไดมี้ยาส ารองไว ้เน่ืองจากใน
การด าเนินงานปกติจะไม่ส ารองยาไว ้เน่ืองจากเกรงวา่ยาจะหมดอาย ุเพราะไม่มีการเบิกจ่าย    หลงัจากการ
ด าเนินงานตามนโยบายในการคดักรองแลว้ ก็ไม่ไดมี้กิจกรรมต่อเน่ือง  แมว้า่จะมีการสนบัสนุนดา้นการ
ฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีใหมี้ทกัษะในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  แต่ในทางปฏิบติั ดว้ยภาระงาน ซ่ึง
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เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไม่ไดมี้หนา้ท่ีโดยตรงทางหอ้งปฏิบติัการ อีกทั้งขาดงบประมาณสนบัสนุน ท าให้
หน่วยงานไม่สามารถจดัระบบบริการในระบบปกติได ้  

4.3 กำรวเิครำะห์เช่ือมโยงสถำนกำรณ์โรคพยำธิใบไม้ตับกับปัจจัยก ำหนดสุขภำพ 
สภาพปัญหาในชุมชนเป้าหมาย มีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไมต้บั ความชุกร้อยละ 32.01  เม่ือ

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียง
จากการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืดท่ีไม่ไดท้  าให้สุกดีดว้ยความร้อน คิดเป็นร้อยละ 63.41  แบ่งเป็น
บริโภคเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 56.02 และบริโภคเป็นประจ า ร้อยละ 7.39   โดยมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
เส่ียง ไดแ้ก่ การติดใจในรสชาติ  ความเช่ือเร่ืองการท าให้อาหารสุกดว้ยความเปร้ียวของน ้ ามะนาวหรือมด
แดง  ความเช่ือว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิได้  ความไม่ตระหนักต่อปัญหาเน่ืองจากเห็นว่ามียารักษา และ
สามารถหาซ้ือยากินเองไดง่้าย  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยูติ่ดบึงน ้ าขนาดใหญ่ สามารถหาปลามา
บริโภคไดง่้าย ทั้งปลาสด และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากปลา  อีกทั้งยงัมีวฒันธรรมทอ้งถ่ินในการบริโภคปลาดิบท่ี
สืบทอดในครอบครัว  ค่านิยมการบริโภคปลาดิบในโอกาสพิเศษ  นอกจากนั้น ปัจจยัด้านระบบบริการ
สาธารณสุข ยงัพบว่า สถานบริการในพื้นท่ีเส่ียงยงัไม่มีระบบบริการรองรับ  การด าเนินตามนโยบายเป็น
เพียงการคดักรองและใหก้ารรักษา ขาดการสร้างความรู้ความตระหนกัแก่ชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง แมจ้ะมี
การพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ แต่มีอุปสรรคดา้นภาระงาน และขาดแรงจูงใจ 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรวจิัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

โรคพยาธิใบไม้ตับยงัคงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  เน่ืองจากโรคน้ีเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิด
โรคมะเร็งท่อน ้าดี และมีการเสียชีวิตจากโรคน้ีเป็นจ านวนมากในแต่ละปี  ในปี 2550 มีรายงานผูเ้สียชีวติดว้ย
โรคมะเร็งท่อน ้ าดี 28,000 ราย เฉล่ียวนัละ 76 คน และในปัจจุบนัพบวา่ ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งตบั
ห รือส่วนห น่ึ งคือมะเร็งท่ อน ้ าดี ในประเทศไทยย ังพบสูงมากในประชาชน ท่ีอาศัยอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ    สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทท่ีปรุงจากปลาน ้ าจืดเกล็ดขาว
ตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ซ่ึงมีตวัอ่อนพยาธิใบไมต้บัปนเป้ือน ในการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาท่ีผ่านมา หลังจากมีการค้นพบพยาธิใบไม้ตบัคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2458  ได้มีการ
ศึกษาวิจยัมากมายกระทัง่น าไปสู่การก าหนดนโยบายและด าเนินมาตรการ  “อีสานไม่กินปลาดิบ” เร่ิมตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2530   ท าให้ความชุกของโรคลดลงและสามารถลดปัญหาลงไดร้ะดบัหน่ึง แต่การด าเนินงานขาด
ความต่อเน่ือง รวมทั้งขาดกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อีกทั้งลกัษณะของปัญหาท่ีเป็นเร่ืองของ
พฤติกรรมของคน เช่ือมโยงกบับริบททางวฒันธรรม ความเช่ือ และวิถีชีวิตของชุมชนนั้น ท าให้ปัญหาโรค
พยาธิใบไมต้บัและมะเร็งท่อน ้ าดียงัคงมีอุบติัการณ์ท่ีสูงอยูถึ่งปัจจุบนั   จากสภาพปัญหาดงักล่าว งานวิจยัน้ี
จึงตอ้งการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดสภาพปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชนโดยใชแ้นวคิดปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ (Health Determinants) ทั้งสามดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยั
ดา้นระบบบริการสุขภาพ มาเป็นกรอบแนวคิดในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดปัญหาโรคพยาธิใบไมต้บัในชุมชน   งานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการวิจยัพฒันารูปแบบ
การป้องกนัควบคุมโรคพยาธิใบไมต้บัโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน เป็นกรณีศึกษาชุมชนแห่งหน่ึงในจงัหวดัชยัภูมิ 
โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

วิธีกำรศึกษำ:  เป็นกรณีศึกษาใน 1 ชุมชน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม 
(Mixed Method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ความเช่ือ ดว้ยแบบสัมภาษณ์ 
ในกลุ่มประชากรอายุ 30 ปีข้ึนไปทุกคน ในชุมชน พิจารณาจากเกณฑ์อายุกลุ่มเส่ียง  น ามาวิเคราะห์หา 
จ านวน ร้อยละ แลว้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก ในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การสนทนา และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด  ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา และการ
ตรวจสอบแบบสามเส้า 

ผลกำรศึกษำ:  พบว่า สภาพปัญหาในชุมชนเป้าหมาย ยงัมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือพยาธิใบไม้ตบั 
ความชุกร้อยละ 32.01  เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด พบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ยงัคงมีพฤติกรรมเส่ียงจากการบริโภคอาหารท่ีท าจากปลาน ้ าจืดท่ีไม่ไดท้  าให้สุกดีดว้ยความร้อน คิด
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เป็นร้อยละ 63.41  แบ่งเป็นบริโภคเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 56.02 และบริโภคเป็นประจ า ร้อยละ 7.39   โดยมี
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียง ได้แก่ การติดใจในรสชาติ  ความเช่ือเร่ืองการท าให้อาหารสุกด้วยความ
เปร้ียวของน ้ ามะนาวหรือมดแดง  ความเช่ือว่าเหล้าสามารถฆ่าพยาธิได้  ความไม่ตระหนักต่อปัญหา
เน่ืองจากเห็นวา่มียารักษา และสามารถหาซ้ือยากินเองไดง่้าย  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยูติ่ดบึงน ้ า
ขนาดใหญ่ สามารถหาปลามาบริโภคไดง่้าย ทั้งปลาสด และผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากปลา  อีกทั้งยงัมีวฒันธรรม
ท้องถ่ินในการบริโภคปลาดิบท่ีสืบทอดในครอบครัว  ค่านิยมการบริโภคปลาดิบในโอกาสพิ เศษ 
นอกจากนั้น ปัจจยัด้านระบบบริการสาธารณสุข ยงัพบว่า สถานบริการในพื้นท่ีเส่ียงยงัไม่มีระบบบริการ
รองรับ  การด าเนินตามนโยบายเป็นเพียงการคดักรองและให้การรักษา ขาดการสร้างความรู้ความตระหนกั
แก่ชุมชน กิจกรรมไม่ต่อเน่ือง แมจ้ะมีการพฒันาบุคลากรดา้นการตรวจทางห้องปฏิบติัการ แต่มีอุปสรรค
ดา้นภาระงาน และขาดแรงจูงใจ 

สรุปและข้อเสนอแนะ: 
โรคพยาธิใบไม้ตบัซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดมะเร็งท่อน ้ าดี ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ี

ส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลจากการศึกษาวจิยัท่ีตอ้งการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดปัญหา
ในพื้นท่ีเป้าหมายพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมาจากพฤติกรรมการบริโภค เช่ือมโยงกบัปัจจยัเร่ืองความเช่ือ 
ความตระหนกั และมีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ สังคม วฒันธรรม ท่ีเอ้ือให้เกิดพฤติกรรมเส่ียง 
ประกอบกบัปัจจยัดา้นระบบบริการสุขภาพท่ียงัไม่ตอบสนองต่อการแกปั้ญหา ดงันั้น การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจึง
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1) หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีเส่ียง ควรด าเนินการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ และมีทกัษะในการแกปั้ญหาท่ีสอดคลอ้ง
กบับริบท  

2) สถานบริการควรจดัระบบการบริการรองรับการตรวจรักษาโรคพยาธิใบไมต้บั โดยเฉพาะใน
พื้นท่ีเส่ียง 

3) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการท าความเขา้ใจและควบคุมก ากบัร้านขายยาหรือคลินิก ในการ
จ าหน่ายยารักษาโรคพยาธิใบไมต้บั 

4) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางท่ีชดัเจนใหถึ้งระดบัปฏิบติัในพื้นท่ี
และควรมีการสร้างแรงจูงใจต่อการด าเนินงานของบุคลากรในพื้นท่ี 
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